
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 

України 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 

України 

 

 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

 

РУМАНЕХ ВАЕЛ ВАЛІД СУЛЕЙМАН 

 

гриф  

Прим. № ______ 

УДК 616-08+616.12-008.331.1+616.24 

 

СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ І СУДИН У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ З Q-ІНФАРКТОМ МІОКАРДА: ОПТИМІЗАЦІЯ 

ШЛЯХІВ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ 

 

14.01.11 – кардіологія 

Медицина 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

_________________________ 

Науковий керівник: Купновицька Ірина Григорівна, д.мед.н., професор 

 

Івано-Франківськ – 2017 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Руманех Ваел Валід Сулейман. Структурні та функціональні 

особливості ремоделювання серця і судин у хворих на артеріальну 

гіпертензію з Q-інфарктом міокарда: оптимізація шляхів медикаментозної 

корекції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.11 – «Кардіологія» (14 – медичні 

науки). – Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський 

національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2017. 

Актуальність. Результати епідеміологічних досліджень свідчать, що 

артеріальна гіпертензія – головна причина загальної смертності. Відомо, що 

високий рівень артеріального тиску, незалежно від інших чинників ризику, 

призводить до розвитку небажаних кардіоваскулярних подій: інсульту, 

інфаркту міокарда, хронічної серцевої недостатності, порушень ритму, 

захворювань периферійних артерій та кінцевої стадії хронічної хвороби 

нирок тощо. Ремоделювання міокарда лівого шлуночка, яке має місце при 

артеріальній гіпертензії, призводить до значного зростання захворюваності 

на інфаркт міокарда та серцево-судинної смертності. Сучасні 

антигіпертензивні ліки та модифікація способу життя не завжди призводять 

до регресу гіпертрофії лівого шлуночка. Тому, перспективним напрямком є 

вивчення можливості використання препаратів біофлавоноїдів для 

зменшення процесів ремоделювання серця та судин. 

 Мета дослідження. Оптимізація фармакотерапії пацієнтів із Q-

інфарктом міокарда, що виник на фоні артеріальної гіпертензії, шляхом 

доповнення базової терапії метаболічним, мембраностабілізуючим та 

антиоксидантним препаратом біофлавоноїда кверцетину. 

Завдання дослідження. Вивчити особливості перебігу Q-інфаркту 

міокарда на фоні артеріальної гіпертензії залежно від терміну захворювання з 

урахуванням типу ремоделювання міокарда лівого шлуночка; з’ясувати 
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динаміку показників колагеноутворення, компонентів запалення і показників 

ендотеліальної дисфункції в хворих на Q-інфаркт міокарда на фоні 

артеріальної гіпертензії; дослідити якість життя пацієнтів залежно від типу 

ремоделювання серцевого м’язу та оцінити терапевтичний ефект препаратів 

біофлавоноїду кверцетину. 

Методи дослідження. Клінічні спостереження; інструментальні: 

електрокардіографія, ехокардіографія  із визначенням типу геометрії лівого 

шлуночка; біохімічні: проведення ліпідограми, визначення рівнів сечовини та 

креатиніну, глюкози; імуноферментні: визначення концентрацій у сироватці 

крові фібронектину, матричної металопротеїнази 9, високочутливого С-

реактивного протеїну та N-термінального фрагмента мозкового 

натрійуретичного пептиду; імунологічні: проведення лейкограми з 

обчисленням лейкоцитарних індексів; визначення величини ендогенної 

інтоксикації за тестом сорбційної здатності еритроцитів; оцінка якості життя  

із використанням опитувальника EQ-5D; статистичні. Хворі були обстежені 

перед початком лікувальних заходів та через 7, 28 днів та 3-х місяців. 

Результати. Відмічено, що гострий Q-інфаркт міокарда, який 

розвивається на тлі артеріальної гіпертензії, характеризувався виразнішою 

клінічною симптоматикою, більш значними порушеннями ліпідного (вміст 

загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької густини, 

триацилгліцеролів) та вуглеводного обміну, вищими рівнями ферментемії 

(аспартатамінотрансфераза), переважним ураженням передньої та нижньої 

стінок лівого шлуночка та формуванням хронічної серцевої недостатності зі 

збереженою фракцією викиду.  

У хворих спостерігалися достовірні ознаки гіпертрофії лівого 

шлуночка, свідченням чого було зростання маси міокарда (на 11,54%), 

індексу маси міокарда (на 21,28%) та показника відносної товщини стінки (на 

24,07%). Відмічений зворотний кореляційний зв’язок між відносною 

товщиною стінки лівого шлуночка та вмістом у плазмі крові холестерину 
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ліпопротеїдів високої густини (r
s
= -0,45), прямий зв’язок із рівнем креатиніну 

(r
s
=0,20) та з величиною комплексу QRS (r

s
=0,37). 

Постінфарктне ремоделювання міокарда в хворих із попередньою 

артеріальною гіпертензією характеризувалося збільшенням рівнів у крові 

фібронектину (у 2,33 раза), залежно від значень індексу маси міокарда лівого 

шлуночка (r
s
= 0,23). Найвищі його титри відмічені за умови концентричного 

ремоделювання та концентричної гіпертрофії лівого шлуночка. Для 

встановлення найвагоміших взаємозв’язків із біомаркерами  ремоделювання 

серця та судин (вміст у крові фібронектину та матричної металопротеїнази-9) 

у хворих на ІМ та АГ застосовано методику множинного кореляційно-

регресійного аналізу. Встановлено, що найбільш вагомий вплив на рівні 

плазмового фібронектину мав ступінь ендогенної інтоксикації, показник 

кінцевого систолічного об’єму, діаметр лівого передсердя та відносної 

товщини стінок лівого шлуночка (R
2
 = 0,771; adj R

2
 = 0,634). Уміст у плазмі 

крові матричної металопротеїнази-9 у 2,04 раза перевищував референтні 

значення та залежав від середніх значень систолічного артеріального тиску 

(r=0,22). 

За умови розвитку гострого Q-інфаркту міокарда на тлі артеріальної 

гіпертензії відмічалася активація проявів запального процесу низької 

інтенсивності, свідченням чого було зростання в крові числа лейкоцитів, 

головним чином, за рахунок нейтрофілів, лімфоцитів  та моноцитів, 

показника ендогенної інтоксикації та титрів hs-CRP. 

Артеріальна гіпертензія в хворих на гострий Q-інфаркт міокарда 

обумовлювала значне погіршення якості життя, особливо за умови 

концентричної гіпертрофії та концентричного ремоделювання міокарда  

лівого шлуночка. 

Показано, що додаткове призначення кверцетину призводило до 

потенціювання антиангінального ефекту, швидшого внормування показників 

ліпідограми, регресу гіпертрофії лівого шлуночка та редукції ознак серцевої 
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недостатності (зменшення вмісту NT-proBNP), помірного зменшення індексу 

маси тіла та покращення якості життя.  

Кверцетин стримував процеси патологічного ремоделювання лівого 

шлуночка за рахунок зниження фіброзу, більш виразніше зменшуючи 

концентрацію в плазмі крові фібронектину та ММП-9. Протизапальний ефект 

кверцетину реалізувався через зменшення кількості лейкоцитів у 

периферійній крові (за рахунок нейтрофілів та лімфоцитів), явищ ендогенної 

інтоксикації та концентрації hs-CRP. 

Висновки. У дисертаційному дослідженні викладене обґрунтування 

оптимізації лікування хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, який виник 

унаслідок артеріальної гіпертензії, із використанням у комплексному 

лікуванні препаратів кверцетину на основі клініко-функціональних 

особливостей перебігу недуги, структурних змін міокарда лівого шлуночка, 

процесів патологічного фіброзоутворення в серцевому м’язі та проявів 

системного запального процесу низької інтенсивності. 

Наукова новизна одержаних результатів. Установлені структурні та 

функціональні особливості ремоделювання серця у хворих на артеріальну 

гіпертензію з Q-інфарктом міокарда та оптимізована схема медикаментозної 

корекції з використанням препаратів кверцетину. 

Доповнені наукові дані щодо особливостей клінічного перебігу 

згаданої поєднаної патології та проаналізовані взаємозв’язки типів 

ремоделюванням міокарда лівого шлуночка з показниками гемодинаміки. 

Уперше відмічений зв’язок між показниками патологічного 

ремоделювання міокарда (вміст у плазмі фібронектину) із ступенем 

ендогенної інтоксикації, показниками ремоделювання лівого шлуночка та 

лівого передсердя, гіпертрофією лівого шлуночка (вплив на результуючу 

ознаку на 77,1%, а поєднаний вплив - 63,4%). Установлено, що найбільш 

інтенсивно процеси фіброзоутворення в серцевому м’язі відбуваються при 

концентричному ремоделюванні та концентричній гіпертрофії лівого 

шлуночка. 
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Уточнена роль запалення низької інтенсивності при гострому Q-

інфаркті міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, що проявляється 

зростанням числа лейкоцитів у периферійній крові, абсолютної кількості 

нейтрофілів, моноцитів і лімфоцитів; величини ендогенної інтоксикації; 

вмісту в плазмі крові С-реактивного протеїну. Уперше показана залежність 

запальних змін від типу ремоделювання міокарда лівого шлуночка. 

Доповнені наукові дані про якість життя хворих на гострий Q-інфаркт 

міокарда та артеріальну гіпертензію, показаний зв’язок між суб’єктивним 

станом здоров’я та ознаками ремоделювання міокарда. 

Відмічено, що додаткове тривале використання кверцетину в 

комплексній терапії інфаркту міокарда, який виник на фоні артеріальної 

гіпертензії, призводить до виразної редукції клінічних ознак, показників 

центральної гемодинаміки, потенціює ефект ліків щодо зменшення ознак 

гіпертрофії лівого шлуночка, володіє протизапальним та антифібротичним 

ефектами, покращує якість життя хворих. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений спосіб 

оцінки ступеня тяжкості та прогнозування перебігу гострого інфаркту 

міокарда, який виник на тлі артеріальної гіпертензії, шляхом обчислення 

маси міокарда лівого шлуночка, індексу маси міокарда лівого шлуночка та 

показника відносної товщини стінки лівого шлуночка з наступною 

ідентифікацією типу ремоделювання міокарда.  

Удосконалений та доповнений спосіб лікування хворих із 

використанням кверцетину для регресу клінічних ознак, порушених 

показників центральної кардіогемодинаміки та стабілізації позаклітинного 

матриксу міокарда.  

Відмічено, що ступеневе використання препаратів кверцетину 

рекомендоване з метою внормування показників хронічного запалення 

низької інтенсивності в хворих на інфаркт міокарда, який виник на тлі 

артеріальної гіпертензії. 
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ANNOTATION  

Rumaneh Wael Waleed Suliman. The structural and functional features of 

heart and vessels remodeling in patients with arterial hypertension and Q-

myocardial infarction: optimization of medicament correction. – Qualifying 

research work as a manuscript. 

The dissertation for obtain of scientific degree of candidate of medical 

sciences (Philosophy Doctor) in specialty 14.01.11 – Cardiology (14 – Medical 

sciences). – SHHE ―Ivano-Frankivsk National Medical University‖ MPH of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017. 

Topicality. Results of epidemiological trials signify that arterial 

hypertension is the main reason of total mortality. It’s known that high level of 

blood pressure independently of other risk factors caused of adverse cardiovascular 

events: stroke, myocardial infarction, chronic heart failure, arrhythmias, peripheral 

artery diseases, chronic kidney disease etc. Left ventricle myocardium remodeling, 

presented in patients with arterial hypertension, caused of high rate of myocardial 

infarction and cardiovascular death. The modern antihypertensive medicines and 

life style modification not always influence for left ventricle hypertrophy 

regression. Thus, evaluation of possible use of bioflavonoid medications for heart 

and vessels remodeling inhibition is perspective. 

 The aim of study. Optimization of pharmacotherapy of myocardial 

infarction developed in patients with arterial hypertension by using of Quercetin, 

medication with metabolic, antioxidative and membrane stabilizing properties. 

The objectives of study. To investigate of features of Q-myocardial 

infarction course in patients with arterial hypertension depended of morbidity term 

and left ventricle remodeling type; to evaluate of collagen-formation parameters, 

inflammation components and endothelial dysfunction values dynamics in patients 

with acute myocardial infarction and arterial hypertension; to study of life quality 
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due different remodeling types and therapeutic effect of Quercetin medications 

assessment.  

Methods of the study. General clinical examination, biochemical blood 

tests (lipid profiles, creatinine, glucose, enzymes), general blood test (leukogram 

and leukocyte indices calculation), noninvasive (ECG, echocardiography) methods 

of examination of the cardiovascular system, the immune enzyme analysis of blood 

serum with the determination of levels of amino-terminal propeptide of natriuretic 

peptide, high sensitive C-reactive protein (CRP), fibronectin, matrix 

metalloproteinase 9. The examination was carried out at the beginning of inpatient 

treatment and after 7, 28 days and 3 months of the outpatient stage. 

Results. We established, that acute Q-myocardial infarction on background 

of essential arterial hypertension is characterized of more expressive clinical 

symptoms presentation, deviation in lipid (levels of total cholesterol, low density 

lipoproteins cholesterol, triglycerides) and glucose metabolism, high grade of 

enzymes activity (aspartate aminotransferase), more frequent damage of anterior 

and inferior walls of left ventricle and formation of chronic heart failure with 

preserved ejection fraction. 

Patients with myocardial infarction and arterial hypertension had 

significant sings of left ventricle hypertrophy, which presented by increase of 

myocardial mass (for 11.54%), myocardial mass index (for 21.28%) and relative 

left ventricular myocardial thickness (for 24.07%). The indirect correlation 

between relative left ventricular myocardial thickness and high density lipoproteins 

cholesterol (r
s
= -0.45), and direct – with creatinine level in plasma (r

s
=0.20) and 

QRS complex (r
s
=0.37). 

Postinfarction cardiac remodeling in patients with previous arterial 

hypertension is characterized of fibronectin plasma level growth (for 2.33 times) 

with myocardial mass index correlation (r
s
= 0.23). The highest fibronectin 

concentration in blood was detected in patients with concentric left ventricle 

remodeling and concentric left ventricle hypertrophy. With the aim to established 

of more important correlation with cardiac and vessels remodeling biomarkers 
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(plasma level of fibronectin and matrix metalloproteinase 9) in patients with Q-

myocardial infarction and arterial hypertension the method of correlative and 

regression analysis was used. The most potent influences for plasma level of 

fibronectin were detected for endogenous intoxication grade, end systolic volume 

of left ventricle, left atrium diameter and relative left 

ventricular myocardial thickness (R
2
 = 0,771; adj R

2
 = 0,634). 

The blood concentration of matrix metalloproteinase 9 for 2.04 times was 

higher of referral values in patients with Q-myocardial infarction and essential 

arterial hypertension and correlated with systolic blood pressure (r=0.22). 

Acute myocardial infarction formation in patient with previous arterial 

hypertension is characterized of low grade chronic inflammation activation. The 

rise of leukocytes count (predominantly, neutrophils,  lymphocytes and 

monocytes) and value of endogenous intoxication were observed in both diseases. 

The high sensitive CRP levels in blood serum were higher for 5.11 times in 

patients with Q- myocardial infarction without arterial hypertension, and for 6.57 

times – with arterial hypertension (p<0.001). We established the direct correlation 

between this protein concentration and end-diastolic size of left ventricle (r
s
=0.23), 

and matrix metalloproteinase 9 level (r
s
=0.37). 

Arterial hypertension in patient with acute Q- myocardial infarction has 

strong additional negative effect for quality of life. More patients had different 

intensity problems with mobility, self-care, usual activity, pain/discomfort and 

signs of depression. Due analysis of visual analog scale of EQ-5D questionnaire 

concomitant arterial hypertension for 1.15 times aggravated of myocardial 

infarction patients quality of life: (42.86±1.31)%, vs (49.31±1.13%) (p<0.05). 

We established, that additional prescription of Quercetin caused of 

antianginal effects intensification, decrease of body mass index, more intensive 

normalizing of lipid metabolism parameters, left ventricle hypertrophy regression, 

and chronic heart failure signs reduction (decrease of levels of amino-terminal 

propeptide of natriuretic peptide plasma level) and improving of quality of life. 

Quercetin had additional anti-inflammatory effects. 
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Conclusions. The thesis deals with the substantiation and optimization of 

treatment of patients with Q-myocardial infarction on background of essential 

arterial hypertension by additional use of Quercetin medications due clinical and 

functional features of diseases course, structural changes of left ventricle 

myocardium, pathological fibrogenesis in heart muscle, and low grade 

inflammation signs. 

Scientific novelty of the results. The structural and functional features of 

heart remodeling in patients with arterial hypertension and Q-myocardial infarction 

were established, and medication treatment by additional use of Quercetin was 

optimizing. 

 The research data of clinical course features of these diseases were 

complemented and myocardial remodeling types of left ventricle relations with 

hemodynamic parameters were analyzed. 

It’s first noted of correlations between pathologic myocardium remodeling 

(plasma levels of fibronectin) and endogenous intoxication level, left atrium and 

ventricle remodeling values and left ventricle hypertrophy (influence for resulting 

sign – 77.1%; additional influence – 63.4%). We established, that more intensive 

fibrogenesis processes in heart muscle are present in case of concentric remodeling 

and concentric hypertrophy of left ventricle. 

The role of low grade inflammation in patients with Q-myocardial 

infarction and arterial hypertension was specified. It’s presented by increase of 

blood leukocytes count, absolute counts of neutrophils, monocytes and 

lymphocytes; endogenous intoxication level and high sensitive C-reactive protein 

plasma concentration.  

It’s first noted of correlation between inflammation grade and types of the 

left ventricle myocardium remodeling. 

The scientific data of quality of life of patients with acute Q-myocardial 

infarction and arterial hypertension were complemented; the relations between 

subjective health status and myocardial remodeling signs were showed. 
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We noted that additional long time use of Quercetin in complex treatment 

of myocardial infarction in patients with arterial hypertension caused of significant 

reduction of clinical sings, central hemodynamic parameters, potentiated of other 

medications effects for left ventricle hypertrophy reduction, has anti-inflammatory 

and anti-fibrotic effects; improve of patient’s quality of life. 

Practical significance of the results. The new method of evaluation of 

burden grade of acute Q-myocardial infarction in patients with arterial 

hypertension was developed by calculation of left ventricle myocardial mass, index 

of left ventricle myocardial mass and relative left ventricular myocardial wall 

thickness and following myocardial remodeling type identification. 

It was refined and supplemented of method of treatment of patients with 

acute Q-myocardial infarction and arterial hypertension by Quercetin medications 

for regression of clinical signs and symptoms, central hemodynamic parameters 

and stabilization of out-cellular myocardium matrix. 

It was noted that step-by-step usage of Quercetin medications is 

recommended with the aim of chronic inflammation parameters normalizations in 

patients with acute Q-myocardial infarction and previous arterial hypertension. 

Key words. Arterial hypertension, Q-myocardial infarction, myocardium 

remodeling, fibronectin, matrix metalloproteinase-9, low grade chronic 

inflammation, Quercetin. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Упродовж останніх десятиріч серцево-судинні 

захворювання (ССЗ) залишаються лідерами в структурі смертності всіх країн 

світу, незалежно від рівня економічного розвитку, та складають 42% у 

чоловічій і 52% у жіночій популяціях [229]. В Україні зазначений показник 

значно вищий – 65,8% [28]. 

Згідно результатів епідеміологічних досліджень, артеріальна 

гіпертензія – головна причина загальної смертності, обумовлюючи 7,5 млн. 

смертельних випадків щорічно [159]. Відомо, що високий рівень офісного 

артеріального тиску (АТ) незалежно від інших чинників ризику призводить 

до розвитку небажаних кардіоваскулярних подій: інсульту, інфаркту 

міокарда (ІМ), хронічної серцевої недостатності (ХСН), порушень ритму, 

захворювань периферійних артерій та кінцевої стадії хронічної хвороби 

нирок (ХХН) тощо [233]. 

Показано, що ішемічна хвороба серця (ІХС), клінічним виявом 

дестабілізації якої є ІМ, обумовлює одну з кожних семи смертей у 

розвинутих країнах, причому 76% із них трапляються поза стаціонаром [62]. 

За даними досліджень GUSTO-1, GISSI-2, SYMPHONY, PRIMVAC та інш., у 

35%-50% виникненню гострого ІМ передувала АГ [63, 117, 118, 268].  

На нинішній день більшість дослідників схиляється до думки про 

тісний патогенетичний зв’язок АГ та ІМ, проте, роль окремих елементів у 

механізмі розвитку недуг залишається цілком нез’ясованою. Гіпертензивний 

статус асоціюється з гіпертрофією лівого шлуночка та підвищеною потребою 

міокарда в кисні, порушеннями реологічних властивостей крові, 

ендотеліальною дисфункцією, протромботичним статусом [75, 143]. Більше 

того, продемонстровано, що запалення в судинній стінці та оксидативний 

стрес досить поширені в когорті хворих на АГ [213]. 

Відомо, що гіпертрофія лівого шлуночка – незалежний чинник ризику 

серцево-судинної захворюваності та смертності. Мета-аналіз 20 
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проспективних досліджень показав зростання захворюваності у 2,3 раза та 

смертності в 2,5 разів у хворих із означеним ремоделюванням міокарда [105]. 

Сучасна доказова база свідчить, що використання антигіпертензивних ліків 

та модифікація способу життя призводять до регресу гіпертрофії лівого 

шлуночка [254].  Проте, за даними Campania Salute Network prospective 

registry, серед хворих на АГ, які отримували достатнє антигіпертензивне 

лікування, у тому числі й комбіновану терапію, у 21% пацієнтів розвинулася 

значна гіпертрофія лівого шлуночка [149]. 

Тому, перспективним напрямком зменшення процесів ремоделювання 

серця та судин є вивчення можливості використання препаратів, отриманих 

із біологічно активних речовин рослин, які, маючи  низьку токсичність,  

позитивно  впливають  на  різноманітні фізіологічні  процеси  людського  

організму, зокрема, – біофлавоноїдів. 

Кверцетин (3,3′,4′,5,7-пентагідроксифлавон) широко поширений у 

природі, є обов’язковим компонентом овочів, фруктів, горіхів, вина та чаю 

[148]. Як і інші представники родини біофлавоноїдів, він показав численні 

різнопланові протекторні впливи на серцеву-судинну систему. Установлена 

його протиатеросклеротична, антикоагулянтна, протизапальна й 

антигіпертензивна дія [160, 248]. Разом з тим, згаданий біофлавоноїд володіє 

виразним антиоксидантним ефектом, обумовлюючи зменшення утворення 

вільних радикалів кисню [154]. Існує брак даних досліджень щодо впливу 

кверцетину на процеси фіброзу в міокарді та його клінічну ефективність 

залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка. 

Таким чином, вагоме медичне та соціально-економічне значення 

поєднання ІМ та АГ як визначальної причини інвалідизації та смертності 

обумовлює необхідність детального вивчення нових клініко-патогенетичних 

аспектів їхнього становлення та розвитку й особливостей ремоделювання 

міокарда, розробки сучасних диференційованих підходів до 

медикаментозного лікування, скерованих на покращення якості та 

збільшення тривалості життя хворих. 
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Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами.  

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри клінічної 

фармакології та фармакотерапії ДВНЗ ―Івано-Франківський національний 

медичний університет‖ ―Патогенетичне обґрунтування диференційованого 

лікування хворих на ІХС з артеріальною гіпертензією з метою профілактики 

серцевої недостатності‖ (0114U004272). Дисертант є виконавцем фрагменту 

роботи.  

Метою дослідження є оптимізація фармакотерапії пацієнтів із Q-

інфарктом міокарда, що виник на фоні артеріальної гіпертензії, шляхом 

доповнення базової терапії метаболічним, мембраностабілізуючим та 

антиоксидантним препаратом біофлавоноїда кверцетину. 

Завдання дослідження. 

1. Вивчити особливості перебігу Q-інфаркту міокарда на фоні 

артеріальної гіпертензії залежно від терміну захворювання з урахуванням 

типу ремоделювання міокарда лівого шлуночка. 

2. З’ясувати динаміку показників колагеноутворення, компонентів 

запалення і показників ендотеліальної дисфункції у хворих на Q-інфаркт 

міокарда на фоні артеріальної гіпертензії. 

3. Дослідити особливості хронічного запалення низької 

інтенсивності у хворих на інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії. 

4. Вивчити якість життя пацієнтів із Q-інфарктом міокарда на фоні 

артеріальної гіпертензії, залежно від клінічного перебігу  і показників 

гемодинаміки. 

5. Оцінити терапевтичний ефект препаратів біофлавоноїду 

кверцетину як засобів доповнення базової терапії у хворих на Q-інфаркт 

міокарда на фоні артеріальної гіпертензії. 

Об’єкт дослідження – клініко-патогенетичні особливості формування 

і перебігу гострого Q-інфаркту міокарда, який виник на тлі артеріальної 

гіпертензії, діагностичні критерії, диференційовані методи лікування. 
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Предмет дослідження – клініко-гемодинамічні показники, стан 

ліпідного обміну, показники системного запалення, ремоделювання міокарда 

лівого шлуночка при Q-інфаркті міокарда, залежно від наявності артеріальної 

гіпертензії; якість життя хворих на інфаркт міокарда та артеріальну 

гіпертензію; ефективність медикаментозної корекції з використанням 

біофлавоноїду кверцетину. 

Методи дослідження: клінічні спостереження; інструментальні: 

електрокардіографія (ЕКГ), ехокардіографія (ЕхоКГ) із визначенням типу 

геометрії лівого шлуночка; біохімічні: проведення ліпідограми, визначення 

рівнів сечовини та креатиніну, глюкози; імуноферментні: визначення 

концентрацій у сироватці крові фібронектину, матричної металопротеїнази 9, 

високочутливого С-реактивного протеїну та N-термінального фрагмента 

мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP); імунологічні: проведення 

лейкограми з обчисленням лейкоцитарних індексів; визначення величини 

ендогенної інтоксикації за тестом сорбційної здатності еритроцитів (СЗЕ); 

оцінка якості життя (ЯЖ) із використанням опитувальника EQ-5D; 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Установлені структурні та 

функціональні особливості ремоделювання серця у хворих на артеріальну 

гіпертензію з Q-інфарктом міокарда та оптимізована схема медикаментозної 

корекції з використанням препаратів кверцетину. 

Доповнені наукові дані щодо особливостей клінічного перебігу 

згаданої поєднаної патології та проаналізовані взаємозв’язки типів 

ремоделюванням міокарда лівого шлуночка з показниками гемодинаміки. 

Уперше відмічений зв’язок між показниками патологічного 

ремоделювання міокарда (вміст у плазмі фібронектину) із ступенем 

ендогенної інтоксикації, показниками ремоделювання лівого шлуночка та 

лівого передсердя, гіпертрофією лівого шлуночка (вплив на результуючу 

ознаку на 77,1%, а поєднаний вплив - 63,4%). Установлено, що найбільш 

інтенсивно процеси фіброзоутворення в серцевому м’язі відбуваються при 
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концентричному ремоделюванні та концентричній гіпертрофії лівого 

шлуночка. 

Уточнена роль запалення низької інтенсивності при гострому Q-

інфаркті міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, що проявляється 

зростанням числа лейкоцитів у периферійній крові, абсолютної кількості 

нейтрофілів, моноцитів і лімфоцитів; величини ендогенної інтоксикації; 

вмісту в плазмі крові С-реактивного протеїну. Уперше показана залежність 

запальних змін від типу ремоделювання міокарда лівого шлуночка. 

Доповнені наукові дані про якість життя хворих на гострий Q-інфаркт 

міокарда та артеріальну гіпертензію, показаний зв’язок між суб’єктивним 

станом здоров’я та ознаками ремоделювання міокарда. 

Відмічено, що додаткове тривале використання кверцетину в 

комплексній терапії інфаркту міокарда, який виник унаслідок артеріальної 

гіпертензії, призводить до виразної редукції клінічних ознак, показників 

центральної гемодинаміки, потенціює ефект ліків щодо зменшення ознак 

гіпертрофії лівого шлуночка, володіє протизапальним та антифібротичним 

ефектами, покращує якість життя хворих. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений спосіб 

оцінки ступеня тяжкості та прогнозування перебігу гострого інфаркту 

міокарда, який виник на тлі артеріальної гіпертензії, шляхом обчислення 

маси міокарда лівого шлуночка, індексу маси міокарда лівого шлуночка та 

показника відносної товщини стінки лівого шлуночка з наступною 

ідентифікацією типу ремоделювання міокарда.  

Удосконалений та доповнений спосіб лікування хворих на гострий Q-

інфаркт міокарда та артеріальну гіпертензію з використанням у додаток до 

базової терапії кверцетину (упродовж перших п’яти діб довенно краплинно 

по 0,5 г препарату, розчиненого у 50 мл ізотонічного розчину натрію 

хлориду, відразу після госпіталізації, через 2 години та 12 годин; протягом 

другої та третьої діб – у дозі 0,5 г двічі на добу з інтервалом 12 годин; на 

четверту та п’яту добу – у дозі 0,25 г у 50 мл ізотонічного розчину натрію 
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хлориду один раз на добу. Із 6-го дня рекомендується пероральна форма у 

вигляді таблеток  у дозі 40 мг – двічі на добу впродовж 3-х місяців) для 

регресу клінічних ознак, порушених показників центральної 

кардіогемодинаміки та стабілізації позаклітинного матриксу міокарда 

(Деклараційний патент України на корисну модель №117052 від 12.06.2017 

р.).  

 Відмічено, що ступеневе використання препаратів кверцетину 

рекомендоване з метою внормування показників хронічного запалення 

низької інтенсивності в хворих на інфаркт міокарда, який виник на тлі 

артеріальної гіпертензії. 

Впровадження результатів роботи в практику. Результати науково-

дослідної роботи впроваджені в практику роботи відділень Івано-

Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, Івано-

Франківської міської клінічної лікарні №1, Івано-Франківської центральної 

міської клінічної лікарні, Коломийської центральної клінічної лікарні, 

Верховинської центральної районної лікарні, Галицької центральної 

клінічної лікарні. 

Методичні підходи використовуються під час проведення практичних 

занять на кафедрах терапевтичного профілю ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею здобувача. Автором проаналізована літературу з досліджуваної 

проблеми, проведений патентно-інформаційний пошук. Разом із науковим 

керівником сформульовані мету та завдання дослідження, визначені його 

об’єм та методи дослідження. Автором самостійно здійснений підбір хворих, 

формування їх у групи, освоєні необхідні методи клінічного, лабораторного й 

інструментального досліджень, обґрунтовані методи лікування хворих. 

Дисертантом проведені аналіз і статистична обробка одержаних даних, 

співставлені отримані результати з літературними, зроблені висновки та 

узагальнення, написані всі розділи дисертації, розроблені практичні 
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рекомендації, забезпечені впровадження результатів у практичну діяльність 

лікувальних закладів, здійснене висвітлення здобутків на наукових форумах 

та в періодичних виданнях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційного дослідження оприлюднені на XVІІ Національному конгресі 

кардіологів України (Київ, 2016), міжнародній науково-практичній 

конференції ―Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини‖ 

(Львів, 2016), ІІ міжнародній науково-практичній конференції ―Терапевтичні 

читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів (присвяченій пам’яті академіка АМНУ Є.М. Нейка)‖ (Івано-

Франківськ, 2016), міжнародній науково-практичній конференції ―Сучасні 

тенденції розвитку медичної науки та медичної практики‖ (Львів, 2016), 

міжнародній науково-практичній конференції ―Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників медичної науки‖ (Львів, 2017), 

міжнародній науково-практичній конференції ―Пріоритети розвитку 

медичних наук у ХХІ столітті‖ (Одеса, 2017), міжнародній науково-

практичній конференції ―Ключові питання наукових досліджень у сфері 

медицини у ХХІ сторіччі‖ (Одеса, 2017), міжнародній науково-практичній 

конференції ―Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та 

практики‖ (Одеса, 2017), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю ―Первинна медична допомога в Україні: кращі практики сімейної 

медицини‖ (Київ, 2017), 86-ій науково-практичній конференції студентів і 

молодих вчених із міжнародною участю ―Інновації в медицині‖ (Івано-

Франківськ, 2017). 

Публікація результатів дослідження. За матеріалами дисертації 

опубліковано 16 наукових праць, у тому числі: 6 статей (із них одноосібних – 

1), серед яких 4 у наукових фахових виданнях України, 2 статті – в іноземних 

журналах (The Pharma Innovation, India), 10 – у матеріалах конгресів, 

конференцій, з’їздів. Оформлено 1 Деклараційний патент України на корисну 

модель. 
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Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на  

234 сторінках тексту, з яких 147 сторінок займає основний зміст, ілюстрована  

38 таблицями та  20 рисунками. Складається зі вступу, огляду літератури, 

двох розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел (загальна кількість – 342, із них 45 – 

кирилицею, 297 - латиницею) та додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ ТА СУДИН ПРИ 

АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА ТЛІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Упродовж останніх десятиріч значно зросла питома вага 

неінфекційних захворювань у структурі смертності та інвалідизації 

населення як розвинутих, так і країн, що розвиваються [288].  При цьому, 

найбільшу частку складають серцево-судинні захворювання (ССЗ). Загалом, 

18 млн. смертей у світі пов’язані з хворобами серцево-судинної системи 

[220].  

Відповідно до результатів когортного дослідження Prospective Urban 

Rural Epidemiologic (PURE), в яке були залучені понад 150000 дорослих 

мешканців 17 країн різного ступеня економічного розвитку, частота випадків 

кардіоваскулярної смерті виявилася найвищою в країнах низького 

економічного розвитку: 9,23 випадків на 1000 осіб (для порівняння: 5,59 

випадків на 1000 осіб – у країнах проміжної економіки; 2,43 на 1000 осіб – у 

високорозвинутих країнах). Питома вага великих кардіоваскулярних подій 

була вищою в міській місцевості (6,25 проти 4,83 випадків на 1000 осіб за рік, 

р<0,001); це також стосувалось і частоти фатальних кардіоваскулярних подій: 

3,09 проти 1,71 подій на 1000 осіб за рік, а також – випадків загальної 

смертності: 8,01 проти 4,48 смертей на 1000 осіб у рік [337]. 

За даними Heart diseases and stroke statistics – 2016 update, в США 

смертність унаслідок ССЗ складає 30,8% [200]. У 2013 році близько 155 тис. 

американців у віці до 65 років померли від патології серця та судин. Серцево-

судинна смертність охоплює понад 2200 мешканців даної країни: 1 смерть 

трапляється кожні 40 сек. [200]. 

В Україні спостерігається значний внесок ССЗ у формування 

показника «тягаря хвороб» (DALY): у чоловіків він складає 27%, у жінок – 
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33%. Упродовж останніх років прослідковується стійка тенденція до 

зростання захворювань органів системи кровообігу: за цей період їхнє 

поширення зросло втричі (до 58429 випадків на 100 тис. населення). Більше 

того, ССЗ посідають перше місце в структурі первинної  інвалідності 

дорослого населення України та його смертності: рівень смертності 

дорослого населення внаслідок згаданої патології збільшився удвічі [37]. 

Незважаючи на стримання зростання захворюваності на ССЗ у 

розвинутих країнах світу, питання їхнього контролю залишається важливою 

проблемою сучасної системи охорони здоров’я. Із цією метою розробляються 

новітні ресурс-ефективні стратегії для зменшення первинної смертності від 

кардіоваскулярних недуг, що включають: боротьбу з найбільш вагомими 

чинниками ризику, імплементацію алгоритмів скринінгу та лікування, 

зростання можливості та доступності простих та ефективних режимів терапії, 

оптимізацію самостійного власного контролю хворими та немедичними 

волонтерами тощо [289]. 

 

1.1. Артеріальна гіпертензія як провідна причина серцево-

судинної захворюваності та смертності 

Неінфекційні недуги, зазвичай, не мають єдиної причини, а 

розвиваються внаслідок взаємодії двох основних ключових чинників: 

генетичної схильності та впливу довкілля. Найбільш частими зовнішніми 

модифікованими факторами є: артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет 

та дисліпідемія [67].  

АГ уражає близько 1 мрлд. осіб у світі та розглядається як найбільш 

превентивна причина кардіоваскулярної смертності: встановлено, що 

високий рівень артеріального тиску (АТ) «вбиває» щорічно близько 7,5 млн. 

хворих [159]. Відмічена віково-залежна кореляція між показниками АТ і 

ймовірністю розвитку ішемічного інсульту та інфаркту міокарда (ІМ). Більше 

того, 54% гострих порушень мозкового та 47% гострих порушень вінцевого 

кровообігу пов’язані з АГ [179]. 
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Понад 32,6% мешканців США віком, старших за 20 років, хворіють на 

АГ [200]. Згідно даних National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES), 82,7% американців знають про наявність даного захворювання, 

76,5% - лікуються, 54,1% - добре контролюють рівень артеріального тиску 

[87]. Епідеміологічні дослідження National Heart, Lung, and Blood Institute 

свідчать про зростання випадків смерті внаслідок АГ на 8,2%: до 34,7% 

упродовж останнього десятиріччя [132]. 

Поширення АГ у країнах Європейського союзу складає 30-45% серед 

загальної популяції з стійким зростанням із віком. Мають місце деякі 

очевидні відмінності в рівнях АТ серед мешканців європейських країн без 

будь-яких стійких тенденцій до змін у останні роки [59, 95, 211, 291, 298]. 

Відповідно до результатів досліджень German National Health 

Interview and Examination Survey 1998 (GNHIES98) та German Health Interview 

and Examination Survey for Adults 2008–11 (DEGS1) упродовж останнього 

десятиріччя стандартизований за статтю та віком середній рівень САТ 

зменшився з 129,0 до 124,1 мм рт. ст. (у жінок: 127,3–120,8; у чоловіків: 

130,7–127,4), середній ДАТ – із 78,3 до 73,2 мм рт. ст. (у жінок: 78,0–71,2; у 

чоловіків: 78,5–75,3). При цьому, рівень поширення АГ вірогідно не змінився 

(30% проти 32%) [226]. Частота неконтрольованої АГ (АТ≥140/90 мм рт. ст.) 

також зменшилася: із 23% до 15% (жінки: 22–13%, чоловіки: 24–18%). Серед 

когорти осіб-гіпертоніків зросла обізнаність - із 69% до 82% (жінки: 74–87%, 

чоловіки: 65–78%), лікування – із  55% до 72% (жінки: 62–79%, чоловіки: 48–

65%) та контроль – із 23% до 51% (жінки: 25–58%, чоловіки: 20–45%) [226]. 

За даними іспанського національного реєстру, АГ виявлена в 42,6% 

населення, старших 18 років: 49,9% - серед чоловіків та 37,1% - серед жінок 

[204]. Поширення недуги більше серед осіб із предіабетом (67,9%) та серед 

хворих на цукровий діабет (79,4%). Слід зауважити, що в когорті гіпертоніків 

88,3% пацієнтів отримують антигіпертензивну терапію, проте тільки 30% 

досягають цільових рівнів АТ: 16% чоловіків та 24,9% жінок [204]. 
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Крос-секційне дослідження поширення та контролю АГ у країнах поза 

Європейським Союзом показало, що тільки 40% хворих ефективно 

контролюють АТ. Причому, наявність високого чи дуже високого 

кардіоваскулярного ризику слугують передумовами недосягнення цільових 

значень АТ [261]. Відмічено, що надмірне споживання кухонної солі (29%; 

OR = 9,94; 95% CI 6,72 – 14,69), неприхильність до лікування (27%; OR = 

7,32; 95% CI 4,82 – 11,13), брак розуміння важливості лікування (25%; OR = 

4,95; 95% CI 3,16 – 7,75), коморбідність (13%) та депресія (9%; OR = 10,50; 

95% CI 5,37 – 20,54) були головними причинами некоригованої АГ [261].  

В Україні поширеність АГ серед дорослого населення за останнє 

десятиріччя зросла в 3,6 раза [10]. Майже  12  млн.  мешканців країни 

хворіють на АГ, що складає близько 30% дорослого  населення.  Проте,  

лише  60%  осіб знають, що у них підвищений АТ,  із  них  50%  лікуються  

тільки  місяць,  постійно  –  лише  14% [18]. 

За даними вітчизняного 20-річного проспективного дослідження, 

одним із найбільш розповсюджених чинників ризику серед населення віком 

понад 40 років, який детермінує смертність унаслідок ССЗ, є АГ [7]. Реально 

існуючі середньопопуляційні значення систолічного (САТ) і діастолічного 

(ДАТ) артеріального тиску на 13–16 та 7–9 мм рт.ст., відповідно, 

перевищують оптимальні, при яких відзначається мінімальний рівень 

загальної смертності, що вказує на необхідність підсилення профілактичної 

роботи на популяційному рівні. Більше того, наявність ізольованої АГ 

підвищує ризик загальної смертності в 4,5 раза в чоловіків та в 2,0 раза в 

жінок. Серед хворих на АГ зберігається висока поширеність факторів ризику: 

надлишкову масу тіла мають понад дві третини чоловіків і три чверті жінок; 

у кожного п'ятого чоловіка і третьої жінки з АГ виявляється 

гіперхолестеринемія і/або гіпертригліцеридемія; 34,4 % чоловіків і 7,7 % 

жінок із підвищеним АТ палять [4]. Динаміка розподілу осіб із АГ залежно 

від кількості чинників ризику протягом 20 років свідчить про несприятливу 
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тенденцію щодо збільшення кількості хворих на АГ із трьома та більше 

факторами ризику [7]. 

Відомо, що високий офісний АТ ізольовано від інших чинників 

ризику призводить до розвитку небажаних кардіоваскулярних подій: 

інсульту, ІМ, хронічної серцевої недостатності (ХСН), порушень ритму, 

захворювань периферійних артерій та кінцевої стадії хронічної хвороби 

нирок (ХХН), незалежно від статі та етнічних особливостей [233].  

Зокрема, трьохрічне обсерваційне дослідження, проведене в 

Indraprastha Apollo Hospital (Індія), показало, що найбільш вагомий вплив на 

розвиток ішемічного інсульту мають: АГ (OR = 2,71), цукровий діабет (OR =  

2,4), куріння (OR = 3,12), дисліпідемія (OR = 5,34), ішемічна хвороба серця 

(ІХС) (OR = 1,43), анамнез інсульту чи транзиторної ішемічної атаки (OR = 

1,22), фібриляція передсердь (OR = 1,43) [266]. 

Відповідно до результатів дослідження SHEP (The Systolic 

Hypertension in the Elderly Program), адекватний контроль АТ у хворих на АГ 

обумовлює зменшення частоти розвитку ішемічного інсульту (фатального та 

нефатального) на 36%; ІМ (фатального та нефатального) на 27%; розвитку 

ІХС на 27%; усіх ССЗ на 32%. Загальна смертність знижується на 13%. 

Відмічене також зменшення випадків транзиторних ішемічних атак та 

виникнення ХСН [250]. 

Результати 31-річного спостереження у рамках The Chicago Heart 

Association Detection Project in Industry Study показали, що після врахування 

інших чинників ризику (вік, стать, індекс маси тіла, загальний холестерин, 

діабет) ймовірність смерті внаслідок ССЗ чи ІХС у пацієнтів із АГ складає: 

HR =  1,23 (95% CI 1,03 – 1,46) та 1,28 (95% CI 1,04 – 1,58), відповідно, - у 

чоловіків та HR = 1,55 (95% CI 1,18 – 2,05) і 2,12 (95% CI 1,49 – 3,01), 

відповідно, - у жінок [335].  

Подібні дані отримані в дослідженні по типу «випадок-контроль», 

проведеного серед 45000 студентів (середній вік – 19 років), в ході якого 
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встановлено, що високий рівень АТ є предиктором смерті внаслідок ІХС у 

наступні 40 років щонайменше на 14% [203].  

Систематизований огляд та мета-аналіз 27 клінічних досліджень 

підтвердив вагому роль АГ у розвитку синдрому ХСН (HR=1,61; 95% CI 1,33 

– 1,96) [334]. Більше того, за даними Framingham Heart Study, близько 75% 

пацієнтів із ХСН мали в анамнезі гіпертензію [72, 194].  

Стійко підвищений рівень АТ є модифікованим чинником ризику 

розвитку фібриляції передсердь: понад у 70% хворих на даний вид аритмії 

наявна АГ [173]. Встановлені щонайменше два незалежні механізми розвитку 

фібриляції передсердь на тлі гіпертензії: розтягнення та гемодинамічні зміни 

в передсердях у відповідь на діастолічну дисфункцію та збільшення розмірів 

лівого шлуночка; активація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 

(РААС) [257]. Відповідно до результатів 15-річного дослідження, 

проведеного в Данії, використання антигіпертензивних ліків (зокрема, 

блокаторів РААС) призводить до зменшення ризику розвитку згаданого 

порушення ритму в хворих на АГ, у середньому на 90% [198]. 

Відомо, що розвиток ХХН асоційований із цукровим діабетом, АГ, 

ожирінням, курінням, низьким вмістом у плазмі крові холестерину 

ліпопротеїдів високої густини (ХС ЛПВГ) [224]. Поряд із діабетом високий 

рівень АТ – найбільш вагомі фактори прогресування ХХН аж до 

термінальної стадії [168, 332]. 

Таким чином, підвищений АТ – це глобальна проблема, яка вносить 

значний тягар у виникнення ССЗ, ішемічного інсульту, ХХН, первинної 

смертності та інвалідизації. На нинішній день АГ – найбільш поширена серед 

населення бідних країн та країн із проміжною економікою, що є наслідком 

недостатнього фінансування системи охорони здоров’я,  та залишається 

пріоритетним напрямком клінічної медицини щодо ефективного виявлення, 

лікування та контролю стійко високого АТ. 
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1.2. Інфаркт міокарда як одна з кінцевих стадій серцево-

судинного континууму в хворих на артеріальну гіпертензію 

Результати Framingham Heart Study свідчать, що більше половини всіх 

ССЗ складає ІХС. Відомо, що в часовому аспекті виникнення даної недуги в 

жінок, порівняно з чоловіками, відстає на 10 років, а серйозних клінічних 

подій (ІМ чи раптової смерті) – на 20 років [141]. ІХС обумовлює одну з 

кожних семи смертей у США, причому 76% із них трапляються поза 

стаціонаром [62].  

Гострий ІМ є клінічним виявом дестабілізації перебігу вінцевого 

атеросклерозу (хронічної ІХС). За даними Американської серцевої асоціації 

(AHA, American Heart Association), кожні 42 сек. мешканець США помирає 

внаслідок згаданого захворювання [217]. Базуючись на результатах 

Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study, фахівці Американської 

серцевої асоціації прогнозують, що в поточному році близько 660 тис. 

американців будуть мати нові випадки дестабілізації ІХС (уперше виниклий 

ІМ чи раптова коронарна смерть) та близько 305 тис. – повторні події [244]. 

Більше того, понад 21% ІМ перебігатиме безсимптомно [244]. 

Упродовж останніх років у розвинутих країнах світу спостерігається 

тенденція до зменшення захворюваності на ІМ та смертності внаслідок цієї 

недуги. Зокрема, результати Acute Myocardial Infarction Trends in Europe 

(AMITIE) Study, проведеного в шести європейських популяціях, свідчать про 

зниження виникнення гострого коронарного синдрому на 4,4% (95% CI; 5,1 – 

2,9) у чоловіків та на 4,0% (95% CI; 5,1 – 2,8) у жінок. Летальність, 

відповідно, зменшувалася на 3,8% та 5,1% [99]. Подібна ситуація 

відмічається також і в США: за даними Olmsted County, впродовж останніх 

15-ти років популяційний рівень ІМ знижувався на 3,3% щорічно, що 

найбільш виразно проявлялося серед фатальних його випадків на 

догоспітальному етапі [129].  

Натомість, в Україні поширеність  ІМ  зросла  у  2014  р., порівняно із 

1996 р., на 96,4%. Найістотніше вона збільшилася  у  Центральному  (у  1,4  

раза)  та Північно-Східному (у 1,2 раза) регіонах України [41]. Більше того, 
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упродовж наступного періоду до 2025 року загальна захворюваність на 

згадану патологію прогнозовано зросте на 24,0%: у Центральному регіоні 

держави – на 27,8%, у Південно-Східному – на 18,4%, у Південному – на 

17,2% [41]. 

Дестабілізація ІХС обумовлює значні фінансові витрати, відіграючи 

таким чином важливу соціальну роль. Зокрема, у США на лікування гострого 

коронарного синдрому впродовж року витрачається, в середньому, понад 34 

тис. доларів на особу за умови консервативного лікування, 53 тис. доларів – 

при проведенні черезшкірних коронарних втручань, 87 тис. доларів – при 

виконанні аорто-коронарного шунтування [341].  

Відомо, що до складу гострого коронарного синдрому відносяться: 

гострий інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегменту ST (ГІМПST), 

гострий інфаркт міокарда без стійкої елевації сегменту ST (ГІМбПST) та 

нестабільна стенокардія [236]. Частота виникнення різновидів згаданого 

синдрому різна відповідно до даних реєстрів чи інформаційних баз. Так, за 

результатами The National Registry of Myocardial Infarction 4 (NRMI-4), 

близько 29% пацієнтів із ІМ – це хворі на ГІМПST [330]. Національна 

програма Американської серцевої асоціації ―Get With The Guidelines‖, яка 

спрямована на підвищення виживання хворих на ІМ, серцеву недостатність, 

ішемічний інсульт та фібриляцію передсердь, вказує на частку ГІМПST у 

32% [290]. У дослідженні Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE), 

до якого були включені виключно мешканці США, питома вага  ГІМПST  

склала 38%, у той час, як серед мешканців Європи (дослідження European 

Heart Society – Acute Coronary Syndrome (EHS-ACS-II)), - близько  47% [196, 

270]. 

Відмічено, що АГ є одним із найбільш вагомих факторів розвитку 

нестабільної атеросклеротичної бляшки та формування гострого коронарного 

синдрому. Поширення даного захворювання серед хворих на ГІМПST, які 

були залучені до дослідження Global Utilization of Streptokinase and Tissue 

Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries (GUSTO-1), склало 
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38,1%, а серед учасників дослідження GISSI-2 (Gruppo Italiano per lo Studio 

della Streptochinasi nell’Infarto) – 35% [118, 268].  

На противагу, більша частка пацієнтів із АГ реєструвалася в 

дослідженні Sibrafiban versus aspirin to Yield Maximum Protection from 

ischemic Heart events postacute cOroNary sYndromes (SYMPHONY) та 

іспанському реєстрі PRIMVAC: 50% та 46%, відповідно [63, 117]. 

Зауважимо, що поєднання АГ із ГІМПST  переважно трапляється 

серед когорти осіб старшого віку, жіночої статі, з супутньою коморбідністю: 

цукровий діабет, гіперхолестеринемія, ХХН, ХСН, попередній ІМ чи 

попередня реваскуляризація [97, 177, 197, 268].  

Натомість, епідеміологічні дослідження серед хворих на ГІМбПST 

свідчать про значно більше поширення АГ – до двох третин випадків [52, 

111].  

На нинішній день більшість дослідників схиляється до думки про 

тісний патогенетичний зв’язок АГ та ІМ, проте, роль окремих елементів у 

механізмі розвитку недуг залишається цілком нез’ясованою.  Загалом, 

виділяють дві групи найбільш вагомих чинників (рис. 1.1): 1. – загальні 

фактори ризику, спільні для обох захворювань (генетичний профіль ризику, 

резистентність до інсуліну, надмірна активація симпатичної ланки 

вегетативної нервової системи, гіперпродукція вазоактивних субстанцій 

(наприклад, ангіотензину ІІ) тощо); 2. – АГ асоційована зі стрімким 

розвитком атеросклерозу, дестабілізація бляшок у вінцевих артеріях при 

якому призводить до виникнення гострого ІМ [252]. 

Генетичні чинники ризику, а саме – поліморфізм генів 

ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), інших компонентів РААС 

репрезентують своєрідне «загальне середовище» для розвитку та 

прогресування АГ та ІХС [186, 209].  
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Рис. 1.1. Головні можливі взаємозв’язки між артеріальною гіпертензією та гострим інфарктом міокарда (адаптовано за 

[80]). 
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Відомо, що резистентність до інсуліну також має вплив на 

прогресування як АГ, так й ІМ  [175, 216]. Зменшення впливу інсуліну на 

гладком’язову тканину судин призводить до зниження можливості модуляції 

вмісту кальцію в цитоплазмі міоцитів та зростання вазоспазму (розвивається, 

так звана, «АГ, індукована резистентністю до інсуліну») [306]. Окрім того, 

гіперінсулінемія також запускає прогресування атеросклерозу та процеси 

судинного ремоделювання: у пацієнтів із ознаками інсулінорезистентності 

спостерігається зростання індексу маси міокарда лівого шлуночка, показника 

товщини «інтима-медіа» сонних артерій, частоти ідентифікації атером у 

периферійних артеріях тощо [158, 219]. 

Більше того, в гіпертензивних пацієнтів наявна надмірна активність 

симпатичної ланки вегетативної нервової системи може призвести до 

прогресування атеросклерозу шляхом погіршення резистентності до інсуліну 

(через вазоконстрикцію у відповідь на вивільнення глюкози з посмугованої 

скелетної мускулатури, зменшення обсягу циркуляторного русла внаслідок 

закриття маленьких судин у відповідь на судинну гіпертрофію тощо) [89, 

262]. Симпатична гіперактивність також обумовлює вищий ризик 

виникнення раптової смерті, коронарного спазму та тромбозу [176].  

Роль вазоактивних речовин (зокрема, ангіотензину ІІ, ендотеліну, 

натрійуретичного пептиду, оксиду азоту тощо) у хворих на АГ із супутнім 

ІМ продовжує обговорюватися. Попередні дослідження підкреслюють 

значення судинного ангіотензину ІІ, на противагу його циркулюючій формі, 

в процесах ремоделювання структури артерій [125].  

Одним із провідних чинників прогресування атеросклерозу в хворих 

на АГ є механічний стрес, який має три складові частини: напрямок зсуву, 

трансмуральний тиск, стрес стінки. Напрямок зсуву має здатність активувати 

численні механорецептори судинної стінки, а за умови АГ ендотеліоцити 

більш чутливі до нього внаслідок посиленої експресії гену АПФ [103]. 

Трансмуральний тиск обумовлює «чистий ефект тиску» на ендотеліальні 

клітини в умовах in vitro (при відсутності інших впливів), що призводить до 
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продукції різноманітних чинників росту [137]. І, насамкінець, стрес стінки 

спричиняє підвищене утворення факторів клітинного росту та утворення 

протеїнів, що, в результаті, обумовлюють гіпертрофію васкулатури [47].  

Стан стійко високого рівня АТ обумовлює гіпертрофію міокарда, яка 

слугує незалежним чинником виникнення ІМ: збільшення маси лівого 

шлуночка асоціюється з підвищеною потребою серцевого м’язу в кисні [75]. 

Гіпертензивний статус асоціюється з порушеннями реологічних 

властивостей крові, ендотеліальною дисфункцією, протромботичним 

статусом [143]. Більше того, продемонстровано, що запалення в судинній 

стінці та оксидативний стрес досить поширені в когорті хворих на АГ [213]. 

Численні клінічні дослідження визначали прогностичний вплив АГ у 

пацієнтів з ІМ на кінцеві точки серцево-судинного континууму, проте 

більшість із них носить суперечливий характер. 

У дослідженні GISSI-2 відмічено, що внутрішньогоспітальна та 6-

місячна смертність у хворих на ІМ із АГ, лікованих шляхом тромболізису, 

вірогідніше вища, ніж у нормотензивних пацієнтів. Подібне стосується також 

частоти виникнення дисфункції лівого шлуночка, поворотної стенокардії, 

повторного інфаркту [118]. За даними Korea Acute Myocardial Infarction 

Registry, 45% хворих на ГІМПST мали попередній гіпертензивний анамнез, 

що асоціювалося зі значно вищою смертністю під час перебування в 

стаціонарі, проте віддалені результати в період до 1 року були негативними 

[156]. Інше дослідження свідчить, що в пацієнтів із ІМ, які потребували 

черезшкірного коронарного втручання, АГ є незалежним фактором 

смертності, повторного інфаркту, тромбозу стенту та потреби повторної 

реваскуляризації [98]. 

Натомість, ряд дослідників відмічають, що наявність попередньої АГ 

у хворих на гострий ІМ асоціюється з кращим внутрішньогоспітальним та 

віддаленим прогнозом, у тому числі, за рахунок зменшеного поширення зони 

некрозу серцевого м’язу в силу певних механізмів [101, 195]. 
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Таким чином, АГ є одним із вагомих факторів прогресування та 

дестабілізації атеросклерозу, що призводить до розвитку гострого 

коронарного синдрому. Наявність спільних чинників патогенезу дозволяє 

стверджувати про взаємний обтяжуючий вплив згаданих недуг. Існуючі 

суперечливі дані клінічних та експериментальних досліджень обумовлюють 

вивчення нових факторів, які приймають участь у ремоделюванні серця та 

судин при АГ та ІМ. 

 

1.3. Ремоделювання серця та судин у хворих на артеріальну 

гіпертензію та гострий інфаркт міокарда 

Незважаючи на проведене лікування, гострий коронарний синдром 

характеризується високою летальністю у віддаленому періоді. Так, дані 

клінічних досліджень Family Heart Study (FHS), ARIC, Cardiovascular Health 

Study (CHS), Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), Coronary Artery 

Risk Factor Development in Young Adults Study (CARDIA) та Jackson Heart 

Study (JHS) свідчать, що впродовж року після перенесеного гострого ІМ 

особами, старшими за 45 років, 18% чоловіків та 23% жінок помирає. Більше 

того, частка померлих за період у 5 років складає: 36% – серед чоловічої та 

47%  – серед жіночої популяції [73, 119, 163, 309, 326]. Можна припустити, 

що одним із вагомих чинників віддаленого несприятливого прогнозу є 

процеси ремоделювання судин та серця. 

Установлено, що вазоконстрикція, евтрофічне ремоделювання зі 

зростанням показника співвідношення «медіа-просвіт», зміни розтягнення 

судинної стінки, зменшення резерву вазодилятації – це основні процеси, які 

характеризують дрібні артерії опору в хворих на АГ [279, 301].  

Відомо, що важливу частину структурних змін у хворих на 

есенціальну АГ складають процеси внутрішнього евтрофічного 

ремоделювання судинної стінки дрібних артерій [174, 269]. Припускають, що 

вагомий внесок у згаданий процес роблять процеси росту, апоптоз, запалення 

та хронічна вазоконстрикція [240, 247].  
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Існують дані досліджень, що ангіотензин ІІ є головним чинником, 

який детермінує ремоделювання дрібних артерій, обумовлюючи ріст 

гладком’язових клітин, відкладання колагену та запалення [287]. Реалізація 

вказаного механізму здійснюється через активацію тирозинкіназних 

рецепторів (рецепторів епідермального фактору росту, тромбоцитарного 

фактору росту, інсулін-подібного ростового фактору 1 тощо) [102]. 

Зв’язування ангіотензину ІІ з рецепторами першого типу призводить до 

активації NAD(P)H–оксидази та, як наслідок, утворення значної кількості 

активних форм кисню в міоцитах судин, які стимулюють утворення редокс-

чутливих сигнальних молекул, зокрема, мітоген-активованих протеїнкіназ, 

факторів росту та металопротеїназ [305]. Підтвердженням цього є клінічні 

дослідження ефективності блокаторів рецепторів до ангіотензину, які 

показали зменшення процесів ремоделювання судин, незалежно від 

гіпотензивної дії згаданих ліків [283, 284].  

У дослідах на тваринах відмічено, що альдостерон та ендотелін 

обумовлюють зростання ремоделювання судин шляхом активації ксантин-

оксидази та реактивних часточок кисню в мітохондріях [287]. Призначення 

блокатора мінералокортикоїдних рецепторів еплеренону хворим на АГ 

призводило до зменшення жорсткості артерій, співвідношення 

колаген/еластин, концентрації маркерів запалення в плазмі крові, на 

противагу атенололу [282]. 

Апоптоз, який зростає в стінках артерій при АГ, розглядають на 

початкових етапах як компенсаторний процес відносно процесів 

евтрофічного ремоделювання [174]. У його ініціації провідну роль відіграють 

реактивні частки кисню, оксид азоту, рецептори 2 типу до ангіотензину, 

ендотеліни.  

Запалення низьких градацій, головним чином ендотелін- та 

ангіотензин-залежне, та індуковане оксидативним стресом, спричиняє 

ремоделювання екстрацелюлярного матриксу судинної стінки, яке 

модулюють численні ефекторні імунокомпетентні клітини [174]. При цьому, 
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колаген кількісно та якісно є головним протеїном, який пояснює 

пошкодження структури-функції судин при АГ. Найбільшу його кількість 

знаходять в підшкірних та мезентеріальних артеріях опору [174]. Подібно, 

зростає вміст фібронектину в стінках дрібних та середнього розміру артерій 

за умови їхнього ремоделювання [285]. 

Відповідно до сучасного визначення, ремоделювання серця – це зміни 

в розмірах, геометрії, формі, композиції та функції даного органу в 

результаті перевантаження чи пошкодження [82]. Ремоделювання лівого 

шлуночка частіше виявляється за умови наявності АГ та розглядається як 

один із пристосувальних механізмів до гемодинамічного перевантаження 

серця у відповідь на системну гіпертензію [120]. Стійко високий рівень АТ 

призводить до зростання напруження стінки лівого шлуночка, що є головною 

визначальною ознакою потреби серцевого м’язу в кисні. Унаслідок 

напруження стінки лівого шлуночка відбувається збільшення товщини стінки 

міокарда та його маси. Таким чином формується концентрична гіпертрофія. 

І, навпаки, зростання об’єму циркулюючої крові спричиняє зростання радіусу 

камер серця: розвивається ексцентрична гіпертрофія [232]. 

Структура та маса лівого шлуночка – це комплекс фенотипів, які 

виникають унаслідок дії численних факторів, окрім хронічного 

гемодинамічного перевантаження. Вони знані як негемодинамічні чинники: 

етнічні особливості, стать, нейрогуморальні, генетичні фактори, особливості 

довкілля тощо, які модулюють гіпертрофію міокарда [105]. 

У хворих на АГ, враховуючи масу лівого шлуночка та товщину 

стінок, виділяють наступні типи його геометрії: 

- нормальна – нормальна маса лівого шлуночка та нижня межа значення 

пов’язаної товщини стінок; 

- ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка – збільшена маса лівого 

шлуночка та нижня межа значення пов’язаної товщини стінок; 

- концентрична гіпертрофія лівого шлуночка – збільшена маса лівого 

шлуночка та товщина стінок; 
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- концентричне ремоделювання лівого шлуночка – нормальна маса 

лівого шлуночка та збільшена товщина стінок [105]. 

Гіпертрофія кардіоміоцитів є провідним механізмом зменшення 

напруження стінки лівого шлуночка у відповідь на перевантаження тиском. 

Вона пов’язана зі складною мережею внутрішньоклітинних сигнальних 

каскадів, які активують експресію генів, запускають синтез протеїнів, що 

призводить до зростання кількості саркомерів та розміру кардіоміоцитів. При 

концентричній гіпертрофії відмічається збільшення товщини кардіоміоцитів 

та паралельна поява нових саркомер; у той час при ексцентричній гіпертрофії 

– збільшення довжини кардіоміоцитів та послідовна поява нових саркомер 

[165]. 

Зрілі кардіоміоцити традиційно розглядають як кінцево 

диференційовані клітини, не здатні до поділу. У той же час, парадигма, що 

здорове серце – це постмітотичний орган, змінена сучасними 

експериментальними даними, які свідчать, що клітини серцевого м’язу мають 

здатність до проліферації за умови тяжкої гіпертрофії, після інфаркту 

міокарда та на кінцевих стадіях серцевої недостатності [222]. Таким чином, 

можна припустити, що зростання маси міокарда лівого шлуночка при його 

гіпертрофії може бути наслідком гіпертрофії та гіперплазії як кардіоміоцитів, 

так і інших клітин [222]. 

Окрім збільшення розмірів кардіоміоцитів при гіпертрофії лівого 

шлуночка важливе значення в несприятливому прогнозі мають також фіброз, 

апоптоз та зміни вінцевого кровообігу [101]. Зазначені процеси призводять 

до швидкого розвитку діастолічної та систолічної дисфункції лівого 

шлуночка, зменшення коронарного резерву та зростання випадків 

шлуночкових аритмій [273].  

 Слід відмітити, що більш чіткий зв’язок із процесами ремоделювання 

лівого шлуночка в хворих на АГ має не брахіальний АТ, а середньодобові 

його значення, центральний аортальний тиск та АТ нижніх кінцівок [231, 

280].  
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Унаслідок напруження стінок міокарда у відповідь на гемодинамічне 

навантаження механічні стимули трансформуються в біохімічні, які, в свою 

чергу, модифікують транскрипцію генів. Більше того, означений механічний 

стрес запускає внутрішньоклітинні сигнали, які призводять до активації 

іонних каналів, іонообмінників та експресії численних факторів росту 

(ангіотензин ІІ, ендотелін-1, трансформуючий фактор росту-β тощо) [321]. 

Епідеміологічні дані свідчать про певне прогностичне значення різних 

видів ремоделювання міокарда при АГ. Так, особи з концентричною 

гіпертрофією знаходяться в межах найвищого кардіоваскулярного ризику, у 

той час пацієнти з ексцентричною гіпертрофією чи концентричним 

ремоделюванням відносяться до проміжного [323]. Причину цього явища 

чітко не встановлено, проте, припускають, що за умови концентричної 

гіпертрофії міокарда його маса найвища. Окрім того, саме цей тип геометрії 

частіше зустрічається при важкій гіпертензії, яка часто супроводжується 

виразним пошкодженням органів-мішеней, що погіршує прогноз [323]. 

Поряд із цим, численні клінічні дослідження свідчать, що 

концентрична гіпертрофія зустрічається рідше, ніж ексцентрична, у хворих 

на АГ [90]. Більше того, відмічене рідше виникнення хронічної серцевої 

недостатності зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка за умови такої 

геометрії міокарда – у 13 – 20% випадків [167, 208]. Натомість, наявність 

інфаркту міокарда призводить до зростання ризику розвитку систолічної 

дисфункції лівого шлуночка при його концентричній гіпертрофії до 42,5% 

[208]. 

За даними Framingham Heart Study, коригований за віком і статтю 20-

річний ризик розвитку серцевої недостатності склав: 6,96% - при нормальних 

розмірах лівого шлуночка; 8,67% - за умови концентричного ремоделювання; 

13,38% - при концентричній гіпертрофії; 15,27% - при ексцентричній 

гіпертрофії [322]. При цьому, пацієнти з ексцентричною гіпертрофією лівого 

шлуночка мали вищий ризик хронічної серцевої недостатності зі зниженою 

систолічною функцією (HR 2.23, 95% CI 1.48 - 3.37), а хворі з 
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концентричною гіпертрофією лівого шлночка – вищий ризик хронічної 

серцевої недостатності зі збереженою систолічною функцією (HR 1.66, 95% 

CI 1.09 to 2.51) [322]. 

Наявна на нинішній день доказова база свідчить про різні шляхи 

впливу ремоделювання міокарда на кінцеві етапи серцево-судинного 

континууму (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Геометрія лівого шлуночка та її вплив на прогноз (адаптовано за 

[222]). 

 

Відомо, що гіпертрофія лівого шлуночка – незалежний чинник ризику 

серцево-судинної захворюваності та смертності. Мета-аналіз 20 

проспективних досліджень показав зростання захворюваності у 2,3 раза та 

смертності в 2,5 разів у хворих із означеним ремоделюванням міокарда [105]. 

Більше того, дані Massa Ventricolare Sinistra nell’Ipertensione (MAVI) study 
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продемонструвало, що збільшення маси лівого шлуночка на кожні 39g/m
−2

 

незалежно підвищує на 40% ризик головних кардіоваскулярних подій [322]. 

Гіпертрофія лівого шлуночка, незалежно від інших чинників ризику, 

має здатність збільшувати ймовірність розвитку ІМ. Так, у клінічному 

дослідженні з залученням 66786 хворих на АГ встановлена чітка залежність 

між масою лівого шлуночка та виникненням нефатального ІМ: на кожні 100 г 

ризик складає 1,70 (95% CI 1.48–1.95, p<0.001) – у жінок, та 1,22 (95% CI 

1.12–1.32, p<0.001) – у чоловіків [68]. 

Дилатація лівого шлуночка після ІМ – головний предиктор 

майбутнього прогнозу та розвитку серцевої недостатності. Процеси 

ремоделювання міокарда стартують одразу після розвитку недуги та 

визначаються як зміни в інфарктних та неінфарктних ділянках шлуночка, які 

призводять порушення скоротливої функції, дилатації та серцевої 

недостатності [82].  

Численні клінічні та експериментальні дослідження відмічають 

залежність ремоделювання лівого шлуночка після інфаркту міокарда з 

попередньою АГ від розміру некрозу, реваскуляризації інфаркт-залежної 

артерії, локалізації інфаркту на передній стінці, нейрогуморальної активації 

тощо [181].  

У процесі постінфарктного ремоделювання умовно виділяють дві 

фази: ранню (до 72 год.) та пізню (після 72 год.) [251]. Рання фаза включає 

експансію зони некрозу, що може призводити до раннього пошкодження 

лівого шлуночка чи формування аневризми. Пізнє ремоделювання охоплює 

лівий шлуночок в цілому та пов’язане з час-залежною дилатацією, 

деформацією його форми та гіпертрофією стінок [303]. Слід зауважити, що 

недостатнє унормування значного перенапруження стінок міокарда 

спричиняє прогресивне розширення шлуночків, захоплення межової 

інфарктної зони рубцем та погіршення скоротливої функції [303]. 

Відомо, що серце володіє обмеженим анаеробним метаболізмом та 

залежить від кисню. Під час ІМ доставка кисню різко обмежена, що 
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призводить до пригнічення утворення аденозинтрифосфату (АТФ) та, як 

наслідок, пошкодження Na
+
К

+
 -АТФазної помпи, втрати цілості мембрани та 

смерті клітин [116].  

Під час загоєння серцевого м’язу при ІМ виділяють 3 стадії 

ремоделювання, які частково перекривають одна одну: запалення, 

проліферативну та дозрівання [116]. Запальна стадія опосередкована 

цитокінами, які обумовлюють залучення лейкоцитів до зони некрозу. Уламки 

клітин активують інфламосоми, макромолекулярні структури, які 

стимулюють утворення каспази-1 та перетворення попередника інтерлейкіну-

1β в його зрілу форму [318]. Утворення та активація інфламосом збільшує 

зону пошкодження та місцеву запальну відповідь [207].  

Місцеве запалення характеризується залученням в зону некрозу 

нейтрофілів услід за моноцитами/макрофагами та лімфоцитами. Моноцити 

спочатку представлені прозапальним М1-фенотипом, а згодом – М2-

фенотипом, який відповідає за ангіогенез та проліферацію [223]. Невелика 

кількість лімфоцитів у ділянці інфаркту представлена, головним чином, 

хелперними Т-клітинами 1 типу, які згодом необхідні для розрішення 

запалення [333].  

Упродовж кількох перших днів відмічається поширення меж інфаркту 

внаслідок втрати пасивного тонусу міокарда. Даний процес супроводжується 

гострою дилатацією шлуночка, стоншенням ділянки некрозу (без 

додаткового змертвіння), розтягненням кардіоміоцитів. Серцеві фібробласти 

генерують колагеновий рубець, який утримує геометрію серцевого м’язу та 

протидіє формуванню аневризми. Нейтрофіли піддаються апоптозу, що 

призводить до зменшення інфільтрації [184, 333].  

Тривала нейрогуморальна активація та перерозтягнення стінок 

шлуночка призводять до посилення апоптозу кардіоміоцитів у неішемічних 

ділянках міокарда, що обумовлює їхнє стоншення та розширення камер. Така 

сферична геометрія зі збільшеною масою лівого шлуночка та низькою 

товщиною стінок визначається як ексцентрична гіпертрофія. Дилатація 
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лівого шлуночка, яка на початкових етапах є компенсаторною реакцією для 

підтримки серцевого викиду через зростання об’єму наповнення, після 

тривалого часу призводить до дисфункції міокарда та формування ХСН 

[292]. 

Таким чином, АГ та ІМ характеризуються процесами ремоделювання 

серця та судин, які являють собою складні взаємозв’язки нейрогуморальних, 

імунних, регуляторних та інших чинників, що обумовлюють зміну структури 

та функції й мають несприятливий прогноз. Важливим елементом лікування 

зазначених нозологій є вибір засобів терапевтичного впливу, які володіють 

протекторними властивостями та зменшують процеси патологічного 

ремоделювання.  

 

1.4. Можливості медикаментозної терапії в хворих на артеріальну 

гіпертензію після перенесеного інфаркту міокарда: потенційний вплив 

на процеси ремоделювання серця 

Відмічено, що антигіпертензивні препарати володіють найбільш 

виразним впливом на процеси ремоделювання судинної стінки та міокарда 

[108]. Він реалізується двома шляхами: непрямим – через зниження рівня АТ, 

та прямим – унаслідок впливу на різні патогенетичні чинники патологічного 

ремоделювання судинної стінки [286].  

Установлено, що сам факт унормування АТ призводить до 

покращення взаємного зв’язку на рівні «стрес-розтягнення» судинної стінки, 

обумовлюючи посилення синтезу еластину та зменшення утворення 

колагену, і, як наслідок, - покращення параметрів жорсткості артерій [34]. 

Проте, не всі антигіпертензивні середники в однаковій мірі впливають на 

ремоделювання судин. 

Показано, що найбільш ефективними в даному аспекті є: інгібітори 

АПФ, блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ (БРА) та блокатори 

кальцієвих каналів (БКК), порівняно з діуретиками та β-адреноблокаторами 

[48].  
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Так, дослідження Losartan Intervention For Endpoint Reduction in 

Hypertension (LIFE) показало практично однакове зниження випадків 

кардіоваскулярної смерті, ІМ та ішемічного інсульту як в когорті пацієнтів, 

які отримували лосартан, так і серед хворих, які отримували атенолол. Проте, 

при порівнянні найвищого та найнижчого квартилю зміни пульсового АТ 

відмічене вірогідне зростання ризику розвитку інсульту та загальної 

смертності при застосуванні β-адреноблокатора [122]. Подібні результати 

отримані також і в дослідженні Anglo-Scandinavian Cardiovascular Outcomes 

Trial (ASCOT), де згаданий атенолол порівнювали з БКК (амлодипін) чи його 

поєднанням із інгібітором АПФ (периндоприл) [93]. 

Дані Conduit Artery Function Evaluation (CAFE) study свідчать, що 

попри відсутності різниці в величині периферійного АТ у когортах пацієнтів 

із АГ, які отримували атенолол чи амлодипін, виключно БКК обумовлював 

вірогідне зниження тиску в аорті та пульсового тиску [329]. Слід зауважити, 

що автори дослідження прийшли до цікавого висновку щодо вибіркового 

призначення антигіпертензивних ліків, залежно від показників жорсткості 

стінки артерій. 

Інгібітори РААС нині розглядаються як агенти з найбільш виразним 

впливом на стримання та регрес процесів патологічного ремоделювання 

артерій. Більше того, наявні результати досліджень щодо позитивного впливу 

на згадані процеси модифікації способу життя, новітніх ліків (включно з 

інгібіторами неприлізину) та апаратних втручань (денервація ниркових 

артерій, стимуляція барорецепторів) [71]. 

Слід відмітити, що поряд із антигіпертензивними середниками певним 

впливом на зменшення процесів жорсткості артеріальної стінки володіють й 

інші лікарські препарати (статини, окремі цукрознижуючі препарати, 

гормональна замісна терапія тощо) (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Основні шляхи впливу на жорсткість судинної стінки 

Доведені ефекти  Ймовірні ефекти  Перспективи  

Антигіпертензивні 

засоби  

Статини  

Антидіабетичні засоби 

Антитромбоцитарні 

засоби 

Антинікотинові 

препарати 

Засоби для зниження 

ваги  

Естрогени 

Селективні засоби для 

лікування остеопорозу 

Блокатори кінцевих 

продуктів посиленого 

гліколізу  

Активатори теломераз  

Інгібітори 

фарнесилтрансферази  

Примітка: адаптовано за [220]. 

 

Сучасна доказова база свідчить, що використання антигіпертензивних 

ліків та модифікація способу життя призводять до регресу гіпертрофії лівого 

шлуночка, яка найбільш виразна при використанні блокаторів ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи, а особливо - БРА [254].  Проте, за 

даними Campania Salute Network prospective registry, із 4290 хворих на АГ, які 

отримували достатнє антигіпертензивне лікування, у тому числі й 

комбіновану терапію, у 21% пацієнтів розвинулася значна гіпертрофія лівого 

шлуночка [149]. 

Тому, перспективним напрямком зменшення процесів ремоделювання 

серця та судин є вивчення можливості використання препаратів, отриманих 

із біологічно активних речовин рослин, які, маючи  низьку токсичність,  

позитивно  впливають  на  різноманітні фізіологічні  процеси  людського  

організму. Одними з таких сполук є флавоноїди. Недостатність їх спричиняє 

загальне погіршення функціонування серцево-судинної системи, підвищення 
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проникності кровоносних  судин,  яке  супроводжується  кровотечами  та  

крововиливами,  тощо [39]. На нинішній день відомі понад  8000  

флавоноїдів, які широко  розповсюджені  в рослинному світі та 

відзначаються винятковим різноманіттям видів. Значно рідше флавоноїди  

трапляються в мікроорганізмах  і комахах [13].  

В історичному аспекті вивчення цих сполук почалася в 1814 р., коли 

Шевроле виділив із кори дуба кристалічну речовину – кверцитрин. А в 1854 

р. Ріганд встановив глікозидну природу цієї речовини, назвавши її аглікон 

кверцитрином. Найбільша зацікавленість у флавоноїдах з’явилася після 

з’ясування в 1936 р. угорським біохіміком Сент-Дєрді того, що сума 

флавоноїдів, яка була виділена з лимонної цедри, має Р-вітамінну активність 

– зміцнюює судинну стінку. Додатковим стимулом для вивчення  

флавоноїдів стало відкриття „французького парадоксу‖ на основі 

спостережень за жителями середземноморських країн:  уживаючи багато 

жирної та смаженої їжі, дана  популяція  має  дуже  незначний  відсоток  

захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань. 

Вважається, що  такий  захист забезпечують саме флавоноїди, що містяться в 

червоному вині [85]. Більш того, численними клінічними дослідженнями 

продемонстрований позитивний вплив біофлавоноїдів, які містяться в овочах 

та фруктах як елементах DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 

дієти, на внормування системного артеріального тиску [214]. 

Кверцетин (3,3′,4′,5,7-пентагідроксифлавон) широко поширений у 

природі, є обов’язковим компонентом овочів, фруктів, горіхів, вина та чаю 

[123]. Як і інші представники родини біофлавоноїдів, він показав численні 

різнопланові протекторні впливи на серцеву-судинну систему. Установлена 

його протиатеросклеротична, антикоагулянтна, протизапальна й 

антигіпертензивна дія [160, 248]. Разом з тим, згаданий біофлавоноїд володіє 

виразним антиоксидантним ефектом, обумовлюючи зменшення утворення 

вільних радикалів кисню [154]. 
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Найбільша кількість клінічних та експериментальних досліджень 

проведена по вивченню антиоксидантних властивостей кверцетину [96, 147, 

243, 339]. Дослідження на тваринах показали, що під впливом даної речовини 

відбувається захист головного мозку, серця, нирок та інших органів і тканин 

при відновленні кровоплину від реперфузійних пошкоджень, токсичних 

компонентів та інших факторів, які індукують оксидативний стрес [243]. 

Проте, дослідження, проведені серед людської популяції, показали 

суперечливі результати стосовно впливу на окислені ліпопротеїди. Так, одні з 

них засвідчили зменшення рівня в крові модифікованих ліпопротеїдів та 

зростання антиоксидантного захисту (дозозалежні ефекти кверцетину) [77]. 

Натомість, інші не підтверджують згадані ефекти. Зокрема, 12-ти тижневе 

плацебо-контрольоване дослідження з використанням кверцетину в дозі  500 

– 1000 мг на добу не виявило вірогідного впливу на рівні плазмових F2-

ізопростанів, окислених ліпопротеїдів, залізоредукуючої здатності плазми, 

вмісту вільних радикалів як у жінок, так і в чоловіків [293]. Призначення 

даного біофлавоноїду в дозі 730 мг на добу впродовж 4-х тижнів не чинило 

впливу на маркери оксидативного стресу в крові та сечі хворих із 

артеріальною гіпертензією 1 ступеня [108]; використання препарату в дозі 

1000 мг не протидіяло розвитку оксидативного стресу при фізичних 

навантаженнях у здорових спортсменів [202]. Разом із тим, у двох 

дослідженнях, проведених серед осіб із надмірною масою тіла та ожирінням, 

шеститижневе призначення кверцетину в дозі 150 мг/добу достовірно 

зменшувало рівень проатерогенних окислених ліпопротеїдів низької густини 

[109]. 

Наявні епідеміологічні дослідження показали зворотний зв’язок між 

вживанням кверцетину та виникненням ІХС. Зокрема, у  Zutphen Elderly 

Study, ризик серцево-судинної смертності достовірно знижувався зі 

збільшенням споживання біофлавоноїд-вмісних харчових продуктів [142]. 

Подібно, Finnish Mobile Clinic Health Examination Survey, показало, що 
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низьке поступлення в організм  біофлавоноїдів підвищує ризик коронарної 

хвороби [162]. 

Численні експериментальні дослідження на тваринних моделях 

артеріальної гіпертензії  відмітили антигіпертензивний ефект кверцетину [51, 

192, 212, 271]. Усі вони показали виразний дозо-залежний ефект препарату.  

Разом із тим, результати вивчення впливу даного біофлавоноїду на 

рівень АТ у людській популяції є суперечливими. Виражений гіпотензивний 

ефект відмічений тільки серед гіпертензивних осіб; натомість, в осіб із 

нормальним рівнем АТ препарат не показав своєї ефективності. Так, в 

одному з досліджень, проведеному з залученням нормотензивних жінок, доза 

в 150 мг кверцетину не впливала на частоту серцевих скорочень та величину 

офісного АТ [84]. Подібно, використання упродовж місяця 1000 мг на добу 

препарату не показало впливу на згадані вище показники гемодинаміки 

[249].  

Натомість, за умови наявності прегіпертензії чи гіпертензії 1 стадії 

використання кверцетину в добовій дозі 780 мг упродовж 28 діб зменшувало 

величину САТ на 7 мм рт. ст. і ДАТ на 5 мм рт. ст. як в жінок, так і в 

чоловіків [108]. В осіб із метаболічним синдромом, як і в когорті осіб з 

ожирінням та певним фенотипом аполіпопротеїду Е (epsilon3/epsilon3 

генотип (apoE3)), терапія згаданим препаратом мала виразний 

антигіпертензивний ефект [109].  

Установлено, що кверцетин має здатність покращувати функцію 

ендотелію через стимуляцію вивільнення оксиду азоту та зменшення 

продукції ендотеліну-1 [188].  

Кверцетин володіє виразним впливом на імунну систему та запалення. 

In vitro, згаданий біофлавоноїд пригнічує продукцію основних ензимів 

запалення – циклоксигенази та ліпоксигенази; продукцію ряду цитокінів, С-

реактивного протеїну тощо; володіє впливом на диференціацію хелперних 

(Th1 та Th2) лімфоцитів [79, 178, 201].  
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Рядом невеликих за обсягом клінічних досліджень відмічена 

ефективність кверцетину в хворих на гострий ІМ. Зокрема, було проведено 

вивчення ефективності водорозчинної форми даного ліку в пацієнтів із 

ГІМПST та ознаками гострої СН: установлено, що додаткове застосування 

кверцетину покращує показники ремоделювання міокарда (кінцево-

систолічний та кінцево-діастолічний індекси), зменшує час вимивання МВ-

КФК та обмежує зону некрозу [25]. У 102 хворих на ГІМПST, які підлягали 

негайній реваскуляризації, під впливом згаданого біофоавоноїду відмічено 

зменшення частоти появи фатальних аритмій, більш швидше відновлення 

скоротливості серцевого м’язу та обмеження дилатації лівого шлуночка [1].  

Ще одне дослідження засвідчило, що додавання  кверцетину до 

стандартної терапії при ГІМПST супроводжується збільшенням маси 

життєздатного міокарда та позитивною динамікою індексу регіональної 

скоротливості лівого шлуночка в 1,6 раза частіше, порівняно зі стандартною 

терапією [45]. 

Суперчеливими виявилися дані експериментальних дослідженнях по 

впливу кверцетину на процеси ремоделювання міокарда. Так, у дослідах на 

тваринах відмічений позитивний вплив кверцетину на міокард: додавання 

згаданого біофлавоноїду в їжу щурів зменшило явища гіпертрофії серцевого 

м’язу внаслідок перевантаження тиском [138]. Інше дослідження на 

гіпертензивних щурах показало відсутність ефекту препарату на серцево-

судинні ускладнення [74]. 

Брак наявних досліджень щодо впливу кверцетину на процеси 

ремоделювання судинної стінки та деякі елементи патогенезу 

ремоделювання міокарда в хворих на АГ та гострий ІМ обумовлює 

перспективи наступних досліджень у вказаному напрямку. 

Таким чином, АГ – головна причина загальної смертності в усьому 

світі. Існують суперечливі результати досліджень щодо впливу даного 

захворювання на розвиток ІМ та прогноз. Стійко високий рівень АТ 

призводить до ремоделювання судин та серця. Подібно, гостра ішемія та 
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наступний некроз серцевого м’язу обумовлюють зміну геометрії міокарда, 

яка при відсутності адекватної реваскуляризації спричиняє розвиток 

систолічної дисфункції. Наявний арсенал медикаментозних засобів для 

лікування АГ та модифікація способу життя впливають на регрес гіпертрофії 

лівого шлуночка. Недостатня їхня ефективність – передумова для пошуку 

нових лікувальний підходів у цьому напрямку з урахуванням впливу на 

локальне запалення низьких градацій. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота виконувалася на клінічній базі ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» - в обласному 

клінічному кардіологічному диспансері (відділення інтенсивної терапії, 

інфарктні відділення №1 та №2) та в Івано-Франківській центральній міській 

клінічній лікарні (відділення малоінвазивної хірургії та кардіології). 

 

2.1. Об’єкт дослідження 

Обстежено 130 хворих на гострий інфаркт міокарда з підйомом 

сегменту ST (Q-інфаркт міокарда) на фоні есенціальної артеріальної 

гіпертензії чи без неї. Діагноз гострого інфаркту міокарда (ГІМ) виставляли 

на підставі скарг, анамнезу, даних фізикального, лабораторного та 

інструментального обстеження з урахуванням рекомендацій Європейського 

кардіологічного товариства ―Third universal definition of myocardial infarction‖ 

(2012), ―ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in 

patients presenting with ST-segment elevation‖ (2012) та вітчизняного 

―Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної та 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної 

реабілітації: Гострий коронарний синдром із елевацією сегменту ST‖ (Наказ 

МОЗ України № 455 від 02.07.2014 року) [24, 302, 311].  

Діагноз гіпертонічної хвороби (ГХ) верифікували з урахуванням 

скарг, анамнезу, даних фізикального, лабораторного та інструментального 

обстеження на підставі настанови Європейського кардіологічного товариства 

―Arterial hypertension (Management of)‖ (2013) та вітчизняного 

―Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної та 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Артеріальна 

гіпертензія‖ (Наказ МОЗ України № 384 від 24.05.2012 року) [23, 57]. 
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Критеріями включення був верифікований гострий Q-інфаркт 

міокарда (Q-ІМ) на фоні гіпертонічної хвороби чи без неї. Критеріями 

виключення слугували: вік понад 75 років; інсульт, транзиторна ішемічна 

атака (ТІА) у термін до трьох місяців; нестабільні кардіоваскулярні стани; 

імплантовані внутрішньосерцеві пристрої; симптоматичні АГ; алкогольна чи 

наркотична залежність; пухлини; відомі запальні захворювання інфекційної 

чи неінфекційної природи; хронічна хвороба нирок (ХХН) IV-V стадій; 

печінкова недостатність; анемія та інші захворювання крові; 

декомпенсований цукровий діабет (ЦД); вагітність та годування грудьми; 

недієздатність та обмежена дієздатність; відомі застереження чи протипокази 

до вживання досліджуваних ліків; відмова підписання інформованої згоди на 

участь у дослідженні. 

До контрольної групи ввійшли 30 практично здорових осіб, 

репрезентативних за віком і статтю (рис. 2.1). Наукове дослідження 

проводилося на засадах етичних принципів щодо досліджень із включенням 

людей (Гельсінська декларація) та положень рекомендацій належної 

клінічної практики (GCP – Good clinical practice) [113, 331]. Дизайн був 

затверджений комісією з питань етики ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». Усі учасники підписували 

інформовану згоду.  

Дослідження проводилося як відкрите, контрольоване, у паралельних 

групах, порівняльне. 

Обстежені пацієнти були розділені на наступні групи: 

- І група (67 пацієнтів) – хворі на Q-ІМ без супутньої ГХ, яких, у свою чергу, 

розподіляли на 2 підгрупи: А (33 хворих), яким призначали базове лікування 

відповідно до чинних протоколів та настанов; В (34 хворих), яким додатково 

були призначені препарати кверцетину. Упродовж перших п’яти діб довенно 

краплинно вводили «Корвітин» (Борщагівський ХФЗ, Україна; реєстраційне 

посвідчення № UA/8914/01/01 від 05.07.2013; наказ МОЗ України № 574 від  
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Рис. 2.1. Дизайн дослідження (ІМ – інфаркт міокарда, ГХ – гіпертонічна 

хвороба). 

 

05.07.2013) за наступною схемою: 0,5 г препарату, розчиненого у 50 мл 

ізотонічного розчину натрію хлориду, відразу після госпіталізації, через 2 

години та 12 годин; протягом другої та третьої діб препарат вводили в дозі 

0,5 г двічі на добу з інтервалом 12 годин; на четверту та п’яту добу – у дозі 

0,25 г у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду один раз на добу. 
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З 6-го дня застосовували пероральну форму «Квертин» у вигляді таблеток 

(Борщагівський ХФЗ, Україна) у дозі 40 мг – двічі на добу; 

- ІІ група (63 пацієнти) – хворі на Q-ІМ на тлі есенціальної АГ, яких було 

розділено на 2 підгрупи: А (33 хворі) – базове лікування відповідно до 

чинних протоколів та настанов; В (30 хворих) - базове лікування відповідно 

до чинних протоколів та настанов + кверцетин у наведених вище дозах та 

схемах застосування. 

Між хворими всіх груп не було суттєвих відмінностей у вікових, 

гендерних, нозологічних аспектах та коморбідній патології. 

Базова терапія включала в себе реваскуляризацію (шляхом 

черезшкірного коронарного втручання чи фібринолізу), модифікацію способу 

життя (дієта, відмова від шкідливих звичок, фізичні вправи) та 

медикаментозне лікування. Лікування проводилося відповідно до 

рекомендацій Європейського товариства кардіологів та вітчизняних 

протоколів та настанов. Пацієнти отримували: прямий антикоагулянт 

упродовж першого тижня (еноксапарин у дозі по 1 мг/кг двічі на добу 

параумбілікально чи фондапаринукс у дозі 2,5 мг параумбілікально); бета-

адреноблокатор (метопрололу сукцинат, бісопролол, карведілол, небіволол – 

у дозах, залежно від частоти серцевих скорочень); інгібітор ангіотензин-

перетворювального ферменту (іАПФ) чи блокатор рецепторів ангіотензину ІІ 

(БРА) в індивідуальних дозах; подвійну антитромбоцитарну терапію 

(ацетилсаліцилова кислота в дозі 100 мг/добу та клопідогрель у дозі 75 

мг/добу чи тікагрелор у дозі по 90 мг двічі на добу); статин (аторвастатин у 

дозі 40-80 мг/добу чи розувастатин у дозі 20-40 мг/добу).  

Усі хворі були обстежені перед початком лікувальних заходів та через 

7, 28 днів та 3-х місяців. 
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2.2. Методи дослідження 

У процесі виконання науково-дослідної роботи використовували 

наступні методи обстеження хворих: вивчення скарг, анамнезу хвороби, 

анамнезу життя; фізикальне обстеження, у тому числі, визначення 

антропометричних показників; загальноприйнятні лабораторні тести 

(загальний аналіз крові, біохімічне дослідження крові (креатинін, сечовина, 

аспартатамінотрансфераза (АСТ), аланінамінотрансфераза (АЛТ), глюкоза); 

загальний аналіз сечі; ліпідограма; електрокардіографія (апарат Cardiofax 

ECG882 OG, Німеччина); трансторакальна ехокардіографія (апарат Toshiba 

Nemio XG, Японія); визначення рівня цитокінів, С-реактивного протеїну, N-

кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду, матриксної 

металопротеїнази-9 та фібронектину в крові методом імуноферментного 

аналізу; оцінку якості життя. 

2.2.1. Методи фізикального, лабораторного та інструментального 

обстеження. У когорті хворих, залучених до дослідження, звертали увагу на 

серцево-судинний анамнез; здійснювали стратифікацію чинників ризику 

несприятливих кардіоваскулярних подій. 

Фізикальне обстеження здійснювали за загальноприйнятними 

методиками [5]. Проводили визначення зросту (см), маси тіла (кг), обводу 

талії (ОТ) (см). На підставі наявного зросту та маси тіла обчислювали індекс 

маси тіла (ІМТ) [328]: маса тіла/(зріст)
2
 (кг/м

2
). Показник у межах 18-24,9 

кг/м
2
 вважали за нормальний; 25-29,9 кг/м

2
 розцінювали як надмірну масу 

тіла; понад 30 кг/м
2 

визначали як ожиріння, при цьому: 30-34,9 кг/м
2
 – 

ожиріння І ступеня, 35-39,9 кг/м
2
 – ІІ ступеня, понад 40 кг/м

2
 – ІІІ ступеня 

[263]. ОТ визначали на видиху (при невтягнутому животі) по уявній лінії, що 

проходить по верхньому краю гребенів клубових кісток, за допомогою 

сантиметрової стрічки з динамометром [81]. Показник ОТ > 94 см для 

чоловіків, > 80 см для жінок свідчить про абдомінальне ожиріння [328].  

Для оцінки стану основних гемодинамічних показників проводили 

обчислення частоти серцевих скорочень (ЧСС): у лежачому положенні, після 
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5 хвилин відпочинку; вимірювання офісного артеріального тиску (АТ) – на 

правій руці, сидячи, після 5 хвилин відпочинку (за допомогою апарату Omron 

HEM-711 DLX, Японія), згідно чинних рекомендацій (ESC, 2013) [57]. 

У периферійній крові визначали кількість лейкоцитів. Їхнє збільшення 

є класичним маркером хронічного та гострого запалення, який відображає 

проліферацію та рекруітмент. Відома роль білих кров’яних клітин та їхніх 

субпопуляцій у становленні серцево-судинних недуг [130]. Гематологічне 

дослідження здійснювали на автоматичному аналізаторі ―Melet Shloesing MS 

4-e‖ (Melet Shloesing Laboratories, Франція) із верифікацією абсолютного 

числа лейкоцитів (у тому числі, нейтрофілів, лімфоцитів, еозинофілів, 

моноцитів та базофілів). Із метою додаткового аналізу показників гемограми 

та змін, які можуть бути при хронічному запаленні низьких градацій, 

проводили обчислення ряду лейкоцитарних індексів: індексу співвідношення 

нейтрофілів до моноцитів (ІСНМ), індексу співвідношення лімфоцитів до 

моноцитів (ІСЛМ), індексу співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів 

(ІСНЛ) та індексу співвідношення нейтрофілів до моноцитів та лімфоцитів 

(ІСН/ЛМ) [19]. 

Типування ліпопротеїдемій здійснювали за вмістом у плазмі крові 

холестерину (ХС), триацилгліцеролів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів 

високої густини (ХС ЛПВГ), згідно існуючих рекомендацій [339]. Кров для 

типування забирали вранці натще, через 12 – 14 годин після останнього 

прийому їжі. В якості антикоагулянта та антиоксиданта використовували 

динатрієву сіль ЕДТА в концентрації 1 мг/мл. Кров у проміжку 30 хвилин 

після її забору центрифугували при частоті обертів в 1500g упродовж 20 

хвилин.  

Рівень ХС, ТГ та ХС ЛПВГ у плазмі крові визначали 

фотоколориметричним способом за допомогою набору реактивів 

«Холестерин-Ф», «Тригліцериди Ф», «Холестерин LDL Ф» та «Холестерин 

HDL Ф‖ (ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика», Україна). 
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Рівень ХС ЛПДНГ (ммоль/л) визначали за співвідношенням (за умови, 

що концентрація ТГ не перевищувала 4,5 ммоль/л) [9]: 

 

ХС ЛПДНГ = (ТГ2,29)/5, 

 

де ХС ЛПДНГ - холестерин ліпопротеїдів дуже низької густини, 

ммоль/л, ТГ – триацилгліцероли, ммоль/л. 

Нормальними параметрами вважали наступні рівні: для ХС – залежно 

від кардіоваскулярного ризику; для ТГ < 1,7 ммоль/л; для ХС ЛПВГ > 1,0 

ммоль/л - для чоловіків, > 1,3 ммоль/л - для жінок; для ХС ЛПНГ < 1,8 

ммоль/л – для осіб дуже високого кардіоваскулярного ризику (усі обстежені 

пацієнти мали дуже високий ризик несприятливих серцево-судинних подій). 

Ряд показників крові визначали на біохімічному аналізаторі 

―Humadyzer 3000‖ (HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica, 

Німеччина). Рівень кретиніну сироватки крові вимірювали з використанням 

наборів реагентів ―Креатинін‖ (ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика», Україна). 

Принцип методу полягає в тому, що креатинін у лужному середовищі 

утворює з пікриновою кислотою забарвлений комплекс (2,4,6-три-

нітроциклогексадієн), інтенсивність забарвлення якого пропорційна вмісту 

його в пробі та вимірюється на фотометрі при довжині хвилі 490-505 нм. 

Активність аспартатамінотрансферази (АСТ) та 

аланінамінотрансферази (АЛТ) визначали з використанням наборів реагентів  

―АСаТ ‖ та ―АЛаТ ‖ відповідно (ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика», Україна). 

Принцип методик полягає в тому, що в результаті реакцій переамінування в 

лужному середовищі утворюються забарвлені розчини 2,4-

динітрофенілгідразони α-кетоглутарової та щавлевооцтової кислот, 

інтенсивність забарвлення яких при довжині хвилі 500-560 нм пропорційна 

активності ферментів у пробі. 

Визначення рівня глюкози в сироватці крові проводили уніфікованим 

ферментативним методом із використанням набору реагентів ТОВ «Генезіс» 
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(Україна), суть якого полягає в окисленні глюкози в присутності 

глюкозооксидази з утворенням пероксиду водню, який, у свою чергу, 

окислює хромоген. Останній перетворюється в забарвлену сполуку, 

інтенсивність якої пропорційна концентрації досліджуваного показника. 

Концентрацію сечовини ідентифікували за допомогою набору 

реагентів ―Urea 200 Enz‖ (Erba Lachema, Чеська Республіка). Принцип 

методу: уреаза гідролізує сечовину з утворенням аміаку та двооксиду 

вуглецю, що визначається за кольоровою реакцією з лужним розчином 

гіпохлориту. 

Величину ендогенної інтоксикації визначали за тестом сорбційної 

здатності еритроцитів (СЗЕ) [42]. В основі тесту СЗЕ лежить їхня здатність 

(як універсального абсорбента) сорбувати вітальний барвник (0,025% розчин 

метиленової синьки), що детектується на фотоколориметрі та відповідає 

ступеню ендогенної інтоксикації. 

Із цією метою з ліктьової вени обстежуваних осіб забирали 4 мл крові, 

яку поміщали в пробірку з консервантом. Виділяли еритроцити при 

центрифугуванні при 3000 об/хв протягом 10 хв. Отриману таким чином 

еритроцитарну масу переносили в пробірку, яка містила 3 мл водного 

розчину вітального барвника, інкубували при кімнатній температурі 

впродовж 10-12 хв. та знову центрифугували. Надосадову рідину 

досліджували фотоколориметричним методом, а кількість поглинутого 

еритроцитами барвника висловлювали в процентах, що відповідало певному 

ступеню СЗЕ. 

Усі лабораторні тести виконувалися відповідно до вимог положень 

належної лабораторної практики (GLP) [61]. 

Електрокардіографію проводили в 12-ти стандартних відведеннях, у 

положенні лежачи, після 10 хвилин відпочинку з використанням апарату 

Cardiofax ECG882 OG (Німеччина). Обчислювали ЧСС, величини інтервалів 

PR, QT, QTc (формула H.C. Bazett) та комплексу QRS [320]. Оцінювали 
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гіпертрофію лівого шлуночка за індексом Соколова: S в V1 або V2 + R V5 або 

R V6 більше 38 мм [320]. 

Трансторакальну ехокардіографію здійснювали на апараті Toshiba 

Nemio XG (Японія) із використанням секторального датчика (3,5 МГц) з 

апікального та парастернального доступу по довгій осі у В- та М-режимах. 

Вимірювали лінійні розміри: кінцевий діастолічний (КДР), кінцевий 

систолічний розмір (КСР) лівого шлуночка; визначали кінцевосистолічний 

(КСО) та кінцеводіастолічний (КДО) об’єми. Розраховували функціональні 

похідні – ударний об’єм (УО) та фракцію викиду (ФВ) лівого шлуночка [11]. 

Для верифікації діастолічної дисфункції використовували імпульсний, 

безперервний та кольоровий режим з ефектом доплерографії та вивченням 

трансмітральних потоків регургітації. 

Обчислювали масу міокарда лівого шлуночка (ММ ЛШ) за формулою 

Penn Convention [30]:  

 

ММ ЛШ = 1,04 [(КДР+TЗС+ТМШП)3 – КДР3] – 13,6, де 

 

ММ ЛШ у г; КДР у см; ТЗС – товщина задньої стінки ЛШ у см; 

ТМШП – товщина міжшлуночкової перетинки ЛШ у см; 1,06 – 

розрахунковий коефіцієнт; 13,6 – розрахунковий коефіцієнт. 

Площу поверхні тіла (ППТ) обчислювали за стандартними таблицями 

за формулою Du Bois [212]. Індекс ММ ЛШ (г/м
2
)

 
визначали за формулою 

[27]: 

ІММ ЛШ = ММ ЛШ/ППТ. 

 

Відносну товщину стінки (ВТС) ЛШ обчислювали за формулою [27]: 

 

ВТС = (ТЗСЛШ + ТМШП)/КДР,  

де ТЗСЛШ — товщина задньої стінки ЛШ у діастолу; ТМШП — товщина 

міжшлуночкової перегородки; КДР — кінцевий діастолічний розмір ЛШ. 
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Класифікацію геометричних типів ЛШ при формуванні його 

гіпертрофії проводили наступним чином. За основу було прийнято, що 

нормальне значення ІММ ЛШ не перевищує 125 г/м
2
 у чоловіків та 110 г/м

2
 у 

жінок, а ВТС – 0,43 [112, 124]. За наявності ГЛШ та ВТС < 0,43 

діагностували ексцентричну ГЛШ, у разі ГЛШ та ВТС > 0,43 – концентричну 

ГЛШ. При показниках ІММ ЛШ менше 125 г/м
2
 у чоловіків та 110 г/м

2
 у 

жінок, але ВТС > 0,43 діагностували концентричне ремоделювання. 

2.2.2. Імунологічні методи дослідження. Для проведення 

імуноферментного аналізу (ІФА)  проводили забір крові вранці натще, через 

12 – 14 год. після останнього прийому їжі. Пробірку з кров’ю фіксували в 

вертикальному положенні впродовж 30 хвилин; згодом центрифугували при 

частоті обертів в 1500g протягом 20 хвилин. Отриману плазму заморожували 

при температурі -20С.  

Рівень фібронектину в плазмі крові визначали методом ІФА з 

використанням набору реагентів ―Fibronectin ELISA Kit‖ (Technoclone GmbH, 

Австрія). В основі методу лежить здатність POX-антитіл до фібронектину 

зв’язувати його, що після додавання тетраметилбензидину проявляється 

зміною кольору, яка фіксується при довжині хвилі 450 нм. 

Визначення титрів N-кінцевого фрагменту мозкового 

натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) здійснювали методом ІФА за 

допомогою набору реагентів ―Biomedica Slovakia s.r.o‖ (Словаччина). 

Принцип методу полягає в зв’язуванні протеїну моноклональними 

антитілами з пероксидазою хріну, який після серії промивок та інкубацій 

зафарбовується розчином тетраметилбензидину, інтенсивність чого 

відповідає концентрації NT-proBNP. 

Вміст високочутливого С-реактивного протеїну (hs CRP) у сироватці 

крові визначали методом ІФА з використанням наборів реагентів ―hs-CRP 

ELISA Kit‖ (Cusabio, Китай).  Принцип методу полягає в зв’язуванні протеїну 

моноклональними антитілами з пероксидазою хрону, який після серії 
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промивок та інкубацій зафарбовується розчином тетраметилбензидину та 

зчитується аналізатором. 

Уміст у плазмі крові матриксної металопротеїнази-9 (ММП-9) 

визначали методом ІФА за допомогою набору тест-системи ―Human MMP-9 

coated ELISA kit‖ (―Bender MedSystems‖, Австрія). Принцип методу полягає в 

зв’язуванні даного білка біотин-коньюгованими моноклональними 

антитілами до ММП-9, інкубації з стрептавідином HRP та серії промивань. 

Забарвлення формується при поєднанні утвореного субстрату з розчином 

HRP, а реакція зупиняється шляхом додавання кислоти та фіксується при 

довжині хвилі 450 нм. 

2.2.3. Оцінка якості життя обстежених пацієнтів. Оцінка якості 

життя (ЯЖ) у медицині проводиться за допомогою загальних (generic) та 

хвороб-специфічних опитувальників. Перші дозволяють створити судження 

про неї, незалежно від дослідної популяції, виду захворювання та підходів до 

лікування (MOSS 36 (Medical Outcomes Study 366-Item Short Form health 

survey), NHP (Nottingham Health Profile), SIP (Sickness Impact Profile), QWB 

(Quality of Well Being Scale), EQ-5D (European Quality of Life – 5 Dimensions), 

COOP (Dartmouth Primary Care Cooperative Information Project) Charts, PQVs 

(Process Quality Values), HUI (Health Utilities Index), GHO (General Health 

Questionnaire) та інш.). До другої належать методики, спеціально розроблені 

для оцінки ЯЖ у хворих на певні захворювання [3].  

Оцінку ЯЖ у хворих, залучених до дослідження, проводили за 

допомогою анкети EuroQol-5D (EQ-5D) [113]. Опитувальник складається з 

двох частин: у першій враховуються рухливість, самообслуговування, 

повсякденна діяльність, біль/нездужання, тривога/депресія (рис. 2.2); друга 

являє собою візуальну аналогову шкалу (Visual Analog Scale (VAS)), де 

учасники анкетування відзначають теперішній рівень здоров’я від 0 

(найгірший стан здоров’я) до 100% (найкращий) (рис.2.3). 

Опитувальник EQ-5D є прийнятним для хворих на гострий ІМ [110]. 
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Рис. 2.2. Анкета EuroQol-5D (EQ-5D) для оцінки стану здоров’я. 
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 Рис. 2.3. Візуальна аналогова шкала опитувальника EuroQol-5D (EQ-5D). 
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2.2.4. Статистичні методи дослідження. Статистичний аналіз 

проводили з використанням стандартного пакету програм ―Statistica for 

Windows 12.0‖ (StatSoft, Tulsa, OK, USA). Для створення бази даних 

використовували редактор MS Office Excel 2007. 

Із метою перевірки нормальності розподілу використовували тест 

Шапіро-Уілка. У випадку нормального розподілу визначали середнє 

арифметичне (M) та похибку середнього (m); при розподілі, відмінному від 

нормального, визначали медіану та 25 – 75 інтерквартильний розмах (Me 

[LQ; UQ]).  

При порівнянні параметричних даних застосовували метод t-критерію 

Стьюдента для залежних чи незалежних величин. При порівнянні 

непараметричних даних застосовували U-критерій Манна-Уітні (незалежні 

величини); при аналізі залежних величин – Т - критерій Вілкоксона. 

Якісні дані виражались у вигляді частот (n) та долей (%). 

Порівняльний аналіз проводили з використанням критерію χ
2
. 

Для виявлення наявності та оцінки сили зв’язків між ознаками 

використовували методи кореляційного аналізу: за Пірсоном (при 

нормальному розподілі) та за Спірменом (при розподілі, відмінному від 

нормального). 

Із метою порівняння трьох та більше незалежних груп за спільною 

ознакою проводили аналіз ANOVA (для параметричних величин) та ANOVA 

за Краскелом-Воллісом (для непараметричних величин). 

Проводили логістичний регресійний аналіз для виявлення 

взаємозв’язків та оцінки ступеню впливу окремих показників. 

Виживання оцінювали шляхом використання методу Каплана-Мейера. 

Із метою прогнозування ролі певного чинника проводили обчислення 

показника відносного ризику (RR) та його 95% довірчий інтервал (CI 95%). 

 Для кількісної оцінки клінічного ефекту в роботі розраховувався 

показник відношення ризиків (OR) та його 95% довірчий інтервал (CI 95%).  

Відмінність вважалась вірогідною при рівні значущості p<0,05.   
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА НА 

ТЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити клінічні та 

патогенетичні особливості перебігу гострого Q-інфаркту міокарда (Q-ІМ), 

який виник у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). 

 

3.1. Клінічна характеристика пацієнтів із гострим Q-інфарктом 

міокарда, який виник на тлі артеріальної гіпертензії 

До дослідження були залучені 130 хворих на гострий Q-ІМ – 82 

чоловіків (63,07%) та 48 (36,93%) жінок (рис. 3.1). Середній вік (M ± σ) 

обстежених пацієнтів склав (64,68±12,59) років. 

 

 

Рис. 3.1. Розподіл обстежених пацієнтів за статтю. 
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Аналіз анамнезу типового для дестабілізації ішемічної хвороби серця 

(ІХС) болю/дискомфорту показав, що в 97 (74,62%) хворих спостерігався 

інтенсивний загрудинний біль із ірадіацією тривалістю 20 хв. та більше (табл. 

3.1). 

Таблиця 3.1 

Особливості суб’єктивних проявів гострого Q-ІМ 

Ознака Кількість, абс. Частка, % 

Типовий загрудинний біль 97 74,63 

Задишка 18 13,85 

Біль у місцях ірадіації 10 7,69 

Біль в епігастрію 3 2,31 

Відчуття перебоїв у роботі серця 1 0,76 

Запаморочення 1 0,76 

 

Задишка відмічалась у 18 обстежених пацієнтів (13,85%), 

периферійний варіант перебігу ГІМ (із болем у ділянках ірадіації) – у 10 осіб 

(7,69%), біль в епігастральній ділянці живота – у трьох хворих (2,31%), на 

відчуття перебоїв у роботі серця та запаморочення скаржилися по одному 

пацієнту. 

Супутня есенціальна АГ була верифікована в 63 обстежених хворих. 

Тривалість даного захворювання подана в табл. 3.2.   

Таблиця 3.2 

Тривалість АГ у хворих на гострий Q-ІМ 

Тривалість Кількість, абс. Частка, % 

Менше 1 року 2 3,17 

1 – 5 років 11 17,47 

6 – 10 років 18 28,57 

Понад 10 років 32 50,79 
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У понад половини (50,79%) обстежених хворих відмічали тривалий 

(більше 10 років) анамнез гіпертонічної хвороби (ГХ). Захворювання 

тривалістю 6-10 років відмічене в 18 пацієнтів (28,57%), 1-5 років – у 11 

(17,47%) та менше року – у двох обстежених осіб. 

Супутня ГХ не чинила вірогідного впливу на суб’єктивні симптоми та 

ознаки гострого Q-ІМ (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Особливості суб’єктивних проявів гострого Q-ІМ залежно від 

наявності АГ 

Ознака Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Типовий загрудинний біль 48 (71,64%) 49 (77,77%) 

Задишка, задуха 10 (14,93%) 8 (12,70%) 

Біль у місцях ірадіації 5 (7,46%) 5 (7,94%) 

Біль в епігастрію 2 (2,99%) 1 (1,59%) 

Відчуття перебоїв у роботі серця  1 (1,49%) 0 

Запаморочення 1 (1,49%) 0 

Примітка:  1. Вказані абсолютні значення, у дужках – відносні (%); 

  2. Вірогідність різниці між показниками: p>0,05. 

 

Як видно з наведеної табл. 3.3, типовий для гострого коронарного 

синдрому біль зустрічався в 48 (71,64%) хворих без ГХ та в 49 (77,77%) 

хворих на дану недугу (χ
2
=0,645; p>0,05). Розвиток ІМ характеризувався 

появою задишки/задухи в 10 (14,93%) пацієнтів без та в 8 (12,70%) пацієнтів 

із есенціальною АГ  (χ
2
=0,135; p>0,05). Нетипова локалізація болю при ІМ 

зустрічалася в  5 хворих із та без супутньої ГХ: у 7,46% та 7,94% випадків, 

відповідно (χ
2
=0,01; p>0,05). По одній особі з когорти хворих на гострий Q-

ІМ без АГ скаржилися на перебої в роботі серця чи виразне запаморочення 

(χ
2
=0,948; p>0,05). 

Поширення основних чинників серцево-судинного ризику та 

коморбідної патології наведене в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Основні чинники ризику та коморбідна патологія в хворих на 

гострий Q-ІМ 

Ознака Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Куріння  

- наявне 

- анамнез 

 

9 (13,43%) 

12 (17,91%) 

 

7 (11,11%) 

14 (22,22%) 

Надмірна маса тіла 45 (67,16%) 43 (68,25%) 

Ожиріння 6 (8,96%) 5 (7,94%) 

Цукровий діабет 2 типу 14 (20,89%) 12 (19,05%) 

Хронічна хвороба нирок 1-2 ст.  12 (17,91%) 21 (33,33%) * 

Екстрасистолія 

- надшлуночкова 

- шлуночкова 

 

7 (10,45%) 

5 (7,46%) 

 

6 (9,52%) 

6 (9,52%) 

Примітка:  1. Вказані абсолютні значення, у дужках – відносні (%); 

 2. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05. 

 

Однаково часто представники обох груп обстежених хворих на ГІМ 

мали ризик-фактор «куріння»: у 9 (13,43%) осіб без та в 7 (11,11%) осіб із 

супутньою АГ (χ
2
=0,162; p>0,05); при цьому, курили – 12 (17,91%) та 14 

(22,22%) хворих, відповідно (χ
2
=0,377; p>0,05). 

Надмірна маса тіла виявлена в 45 (67,16%) та в 43 (68,25%) хворих, 

відповідно (χ
2
=0,018; p>0,05), а ожиріння – у 6 (8,96%) та 5 (7,94%) 

обстежених (χ
2
=0,044; p>0,05).  

Супутній цукровий діабет 2 типу в стадії компенсації діагностували в 

14 (20,89%) хворих на ІМ без АГ та в 12 (19,05%) хворих на ІМ із АГ 

(χ
2
=0,069; p>0,05). Хронічна хвороба нирок 1-2 ст. частіше виявлялася в 

когорті обстежених пацієнтів із супутньою ГХ: у 21 (33,33%) особи проти 12 

(17,91%) (χ
2
=4,078; p<0,05). 
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Порушення ритму по типу гемодинамічно незначимих рідких 

надшлуночкових чи шлуночкових екстрасистол зустрічалися однаково рідко 

в обох групах хворих: 7 (10,45%) проти 6 (9,52%) (χ
2
=0,031; p>0,05) та 5 

(7,46%) проти 6 (9,52%), відповідно (χ
2
=0,178; p>0,05). 

Показники індексу маси тіла (ІМТ) та співвідношення обводу талії до 

обводу стегон (ОТ/ОС) обстежених пацієнтів із ІМ наведені в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Основні антропометричні показники в хворих на гострий Q-ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІМТ, кг/м
2 

29,22 [28,0; 32,0] 31,39 [27,7; 33,5] 

ОТ/ОС 0,95 [0,91; 0,99] 0,99 [0,89; 1,04] 

Примітка:  1. Вказані середні значення як непараметричні дані (Me [LQ; 

UQ]); 

 2. Вірогідність різниці між показниками:  p<0,05. 

 

Середні значення ІМТ перевищували верхню межу референтної 

норми як в хворих із супутньою АГ, так і без неї: (31,39 [27,7; 33,5]) кг/м
2 

, 

проти (29,22 [28,0; 32,0]) кг/м
2
, проте вірогідно не відрізнялися між собою 

(p>0,05). Подібні зміни відмічали й стосовно індексу ОТ/ОС: 0,99 [0,89; 1,04] 

проти 0,95 [0,91; 0,99] (p>0,05). 

Середні значення вмісту в плазмі крові загального холестерину (ЗСХ) 

перевищували верхню межу референтної норми в 1,13 раза в когорті хворих 

без АГ та в 1,2 раза в когорті хворих із АГ: (5,86±0,19) ммоль/л та (6,26±0,12) 

ммоль/л, відповідно (табл. 3.6). Між собою зазначені показники вірогідно не 

відрізнялися (р=0,08).  

У той час, як середній вміст триацилгліцеролів (ТГ) у плазмі крові 

пацієнтів із ГІМ без ГХ не перевищував нормальні значення [(1,22±0,11) 

ммоль/л], їхня концентрація в пацієнтів із ГХ була в 1,22 вищою за 

референтну межу: (2,08±0,17) ммоль/л. 
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Таблиця 3.6 

Основні показники ліпідограми хворих на гострий Q-ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ЗХС, ммоль/л
 

5,86±0,19 6,26±0,12 

ТГ, ммоль/л 1,22±0,11 2,08±0,17* 

ХС ЛПНГ, ммоль/л 4,02±0,11 4,19±0,21 

ХС ЛПВГ, ммоль/л 1,64±0,32 2,06±0,23 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

 2. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05. 

 

В обох випадках рівні атерогенного холестерину ліпопротеїдів низької 

густини (ХС ЛПНГ) перевищували гранично допустимі значення для 

пацієнтів дуже високого кардіоваскулярного ризику: у 2,23 раза та в 2,33 

раза, відповідно [(4,02±0,11) ммоль/л та (4,19±0,21) ммоль/л]. Між собою 

дані параметри вірогідно не відрізнялися (p>0,05). 

Середній вміст у плазмі крові холестерину ліпопротеїдів високої 

густини (ХС ЛПВГ) був нормальним в обох групах хворих на ІМ: (1,64±0,32) 

ммоль/л та (2,06±0,23) ммоль/л, відповідно. 

Показники сечовини у сироватці крові хворих на гострий Q-ІМ 

перебували в межах референтної норми та не відрізнялися залежно від 

наявності чи відсутності АГ (табл. 3.7): (6,65±0,28) ммоль/л та (7,42±0,29) 

ммоль/л. 

Подібно, середні значення вмісту креатиніну не перевищували 

верхньої межі гендерної норми в обстежених пацієнтів та склали, залежно від 

супутньої ГХ, - (99,91±4,98) мкмоль/л та (109,65±3,38) мкмоль/л. 

В обох групах спостереження відмічали зростання активності 

аспартатамінотрансферази (АсАТ) від верхньої межі референтної норми, 

більш виразне при супутній АГ: в 1,77 раза (до (73,05 [29,80; 91,70]) Од/л) та 

в 1,40 раза (до (55,91 [27,00; 57,00]) Од/л), відповідно. 
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Таблиця 3.7 

Основні показники біохімічного дослідження крові в хворих на 

гострий Q-ІМ 

Ознака Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Сечовина, ммоль/л
 

6,65±0,28 7,42±0,29 

Креатинін, мкмоль/л 99,91±4,98 109,65±3,38 

АсАТ, Од/л 55,91 [27,00; 57,00] 73,05 [29,80; 91,70]* 

АлАТ, Од/л 38,20 [18,30; 46,30] 46,13 [24,00; 57,60] 

Глюкоза, ммоль/л 7,50±0,75 6,33±0,27 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m) чи 

непараметричні дані (Me [LQ; UQ]); 

 2. Вірогідність різниці між показниками:  *p<0,05. 

 

Середні значення активності аланінамінотрансферази (АлАТ) у 

когорті пацієнтів із ІМ та без АГ не перевищували межових значень: (38,20 

[18,30; 46,30]) Од/л. Поряд з тим, при супутній ГХ спостерігали тенденцію до 

зростання даного показника – (46,13 [24,00; 57,60]) Од/л (p>0,05). 

Вміст глюкози в крові обох групах був вищим та склав, відповідно 

(7,50±0,75) ммоль/л та (6,33±0,27) ммоль/л. 

При визначенні основних гемодинамічних показників (табл. 3.8) 

відмічено, що середнє значення частоти серцевих скорочень (ЧСС) у спокої 

не відрізнялося в обох групах обстеження: (80,73±2,95) уд. за хв. та 

(79,39±1,43) уд. за хв. (p>0,05). 

Середній рівень систолічного АТ (САТ) в когорті хворих на ІМ із 

супутньою ГХ на 22,3% перевищував подібний показник при відсутності ГХ: 

(161,69±2,91) мм рт. ст., проти (125,0±1,58) мм рт. ст. (p<0,001). А рівень 

діастолічного АТ (ДАТ) – на 15,43%: (94,60±1,60) мм рт. ст., проти 

(80,0±2,39) мм рт. ст. (p<0,05). 

Слід відмітити, що на момент поступлення до стаціонару в 47 (74,6%) 

хворих на гострий ІМ та АГ не було досягнуто цільових рівнів АТ. 
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Таблиця 3.8 

Основні показники гемодинаміки в хворих на гострий Q-ІМ 

Ознака Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ЧСС, уд. за хв.
 

80,73±2,95 79,39±1,43 

САТ, мм рт. ст. 125,0±1,58 161,69±2,91*** 

ДАТ, мм рт. ст.  80,0±2,39 94,60±1,60* 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

 2. Вірогідність різниці між показниками:  *** p<0,001, * p<0,05. 

 

Нами встановлені слабкий зворотний кореляційний зв'язок між ЧСС у 

спокої й вмістом ХС ЛПВГ у плазмі крові хворих на гострий Q-ІМ та АГ: r= -

0,25 (p<0,05); прямий середньої сили – між ЧСС та вмістом креатиніну в 

плазмі крові: r= 0,30 (p<0,05); прямий слабкий – між рівнем САТ та 

співвідношенням ОТ/ОС: r= 0,27 (p<0,05) (рис. 3.2). 

У табл. 3.9 наведені основні показники результатів 

електрокардіографічного (ЕКГ) обстеження.  

 

Таблиця 3.9 

Основні параметри ЕКГ у хворих на гострий Q-ІМ 

Ознака Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

PQ, сек.
 

0,16 [0,14; 0,18] 0,16 [0,14; 0,18] 

QRS, сек. 0,15 [0,14; 0,15] 0,12 [0,08; 0,17] 

QT, сек.  0,43 [0,37; 0,47] 0,43 [0,37; 0,47] 

Примітка:  1. Вказані середні значення як непараметричні дані (Me [LQ; 

UQ]); 

             2. Вірогідність різниці між показниками:  p>0,05. 
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Рис. 3.2. Кореляційні зв’язки між показниками в хворих на ІМ, який виник на 

тлі АГ (а – між ЧСС та вмістом ХС ЛПВГ; б – між ЧСС та вмістом 

креатиніну; в – між САТ та показником ОТ/ОС). 
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Середні значення основних параметрів ЕКГ у хворих на ІМ були 

однаковими в обох групах, незалежно від супутньої АГ. Так, показник 

інтервалу PQ склав, відповідно, (0,16 [0,14; 0,18]) сек. та (0,16 [0,14; 0,18]) 

сек.; комплекс QRS – (0,15 [0,14; 0,15]) сек. та (0,12 [0,08; 0,17]) сек.; інтервал 

QT – (0,43 [0,37; 0,47]) сек. та (0,43 [0,37; 0,47]) сек. (p>0,05). 

Найчастішою локалізацією ІМ (табл. 3.10) в обох групах обстеження 

були нижня та передня стінки лівого шлуночка (ЛШ). 

Таблиця 3.10 

Локалізація гострого Q-ІМ залежно від наявності АГ 

Локалізація Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Нижня стінка ЛШ 27 (40,29%) 26 (41,27%) 

Передня стінка ЛШ 30 (44,78%) 28 (44,44%) 

Бокова стінка ЛШ 4 (5,97%) 1 (1,59%) 

Передньо-бокова ділянка ЛШ 6 (8,96%) 8 (12,70%) 

Примітка:  1. Вказані абсолютні значення, у дужках – відносні (%); 

 2. Вірогідність різниці між показниками обох груп: p>0,05. 

 

Так, ушкодження нижньої стінки ЛШ відмічали в 27 (40,29%) хворих 

без та в 26 (41,27%) хворих із супутньою АГ. Подібно, передня стінка була 

залучена до патологічного процесу в 30 (44,78%) та 28 (44,44%) пацієнтів, 

відповідно. Рідше вражалася бокова стінка (у 4 (5,97%) та 1 (1,59%) 

випадках) і передньо-бокова ділянка ЛШ: у 6 (8,96%) та 8 (12,70%) хворих, 

відповідно. 

При проведенні трансторакальної ехокардіографії (ЕхоКГ) не 

спостерігали вірогідної різниці між основними показниками в обох групах 

обстеження (табл. 3.11). Так, діаметр лівого передсердя (ЛП) у хворих на ІМ 

із супутньою АГ чи без неї був: (3,8 [3,5; 4,2]) см та (4,1 [3,4; 4,3]) см, 

відповідно (p>0,05). Подібно, не відрізнялися показники кінцевого 

діастолічного об’єму та кінцевого систолічного об’єму лівого шлуночка: 
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(133,0 [102,0; 167,0]) мл проти (123,0 [102,0; 147,0]) мл та (61,0 [48,0; 63,0]) 

мл проти (58,0 [44,0; 78,0]) мл, відповідно (p>0,05). 

Таблиця 3.11 

Основні показники ЕхоКГ у хворих на гострий Q-ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Діаметр ЛП, см
 

3,8 [3,5; 4,2] 4,1 [3,4; 4,3] 

КДО, мл 133,0 [102,0; 167,0] 123,0 [102,0; 147,0] 

КСО, мл 61,0 [48,0; 63,0] 58,0 [44,0; 78,0] 

КДР, см 5,2 [4,7; 5,8] 5,1 [4,7; 5,5] 

КСР, см 3,8 [3,4; 4,3] 3,7 [3,3; 4,2] 

ФВ ЛШ, % 49,73±0,99 53,48±0,73* 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m) чи 

непараметричні дані (Me [LQ; UQ]); 

 2. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05. 

 

Середні значення кінцевого діастолічного (КДР) та кінцевого 

систолічного (КСР) розмірів  лівого шлуночка вірогідно не відрізнялися між 

собою: (5,2 [4,7; 5,8]) см проти (5,1 [4,7; 5,5]) см, та (3,8 [3,4; 4,3]) см проти 

(3,7 [3,3; 4,2]) см, відповідно (p>0,05).  

Слід зауважити, що за умови супутньої ГХ фракція викиду (ФВ) 

лівого шлуночка на 7,54% була вищою: (53,48±0,73)% проти (49,73±0,99)% 

(p<0,05). Більше того, в когорті пацієнтів із АГ рідше траплялася знижена 

систолічна функція лівого шлуночка – у 2 (3,17%) осіб проти 9 (13,43%) осіб 

(χ
2
=4,41; p<0,05). 

У хворих на гострий Q-ІМ та на АГ спостерігали слабкий прямий 

кореляційний зв'язок між ФВ ЛШ та вмістом креатиніну в плазмі крові 

(r=0,21; p<0,05), помірний прямий – між КДО ЛШ та ІМТ (r
s
=0,31; p<0,05), 

між КДР ЛШ та ІМТ (r
s
=0,30; p<0,05); помірний прямий – між КСО ЛШ та 

величиною інтервалу PQ (r
s
=0,39; p<0,05). 
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Таким чином, за умови супутньої АГ у хворих на гострий ІМ частіше 

виявляється ураження нирок, тенденція до підвищення вмісту в плазмі крові 

креатиніну та сечовини, порушення ліпідограми, тенденція до збільшення 

розміру лівого передсердя та зростання ФВ ЛШ. 

 

3.2. Особливості ремоделювання лівого шлуночка в хворих на 

гострий Q-інфаркт міокарда з супутньою артеріальною гіпертензією 

У хворих на гострий Q-ІМ із супутньою АГ найчастіше відмічалося 

концентричне ремоделювання міокарда ЛШ – у 24 (38,1%) осіб (табл. 3.12). 

Концентрична гіпертрофія зустрічалася в 17 (26,9%) пацієнтів. Із однаковою 

частотою (по 17,5%) виявляли ексцентричну гіпертрофію ЛШ та його 

нормальну геометрію. 

Таблиця 3.12 

Типи ремоделювання міокарда лівого шлуночка в хворих на 

гострий Q-ІМ 

Тип ремоделювання Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Нормальна геометрія 19 (28,4%) 11 (17,5%) 

Ексцентрична гіпертрофія 37 (55,2%) 11 (17,5%)** 

Концентрична гіпертрофія 7 (10,5%) 17 (26,9%)* 

Концентричне ремоделювання 4 (5,9%) 24 (38,1%)** 

Примітка:  1. Вказані абсолютні значення, у дужках – відносні (%); 

 2. Вірогідність різниці між показниками: * p<0,05, ** p<0,01. 

 

На відміну від наведеного вище, за умови ІМ без ГХ частіше виявляли 

ексцентричну гіпертрофію ЛШ – у 37 (55,2%) хворих (χ
2
=19,88; p<0,01), та 

нормальну геометрію – у 19 (28,4%) хворих (χ
2
=2,17; p>0,05). Пацієнти з 

концентричною гіпертрофією та концентричним ремоделюванням ЛШ 

зустрічалися однаково рідко: у 7 (10,5%) випадках (χ
2
=5,89; p<0,05) та в 4 

(5,9%) випадках (χ
2
=19,83; p<0,01). 
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Тривалість АГ понад 10 років відмічали в 16 (67,7%) хворих із 

концентричним ремоделюванням ЛШ; в 4 (36,4%) хворих із нормальною 

геометрією ЛШ; в 15 (88,2%) хворих із концентричною гіпертрофією ЛШ; в 3 

(27,3%) хворих із ексцентричною гіпертрофією ЛШ. 

Відносний ризик (RR) впливу тривалості гіпертензії на тип 

ремоделювання міокарда (табл. 3.13) встановлений для концентричної 

гіпертрофії: 3,55±0,64 (95% СІ, 1,02-12,23; p<0,05). 

Таблиця 3.13 

Вплив тривалості АГ на тип ремоделювання міокарда ЛШ 

Тип ремоделювання RR±s 95% CI 

Ексцентрична гіпертрофія 0,80±0,49 0,30-2,13 

Концентрична гіпертрофія 3,55±0,64 1,02-12,23 

Концентричне ремоделювання 1,50±0,27 0,89-2,53 

Примітка:  RR – відносний ризик, s – стандартна похибка, СІ – довірчий 

інтервал. 

 

У хворих на гострий ІМ із супутньою АГ маса міокарда (ММ) ЛШ на 

11,54% перевищувала подібний показник у групі хворих без АГ (табл. 3.14): 

(234,0 [204,0; 282,0]) г проти (207,0 [181,0; 249,0]) (p<0,05).  

 

Таблиця 3.14 

Основні ЕхоКГ-показники гіпертрофії лівого шлуночка в хворих 

на гострий Q-ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ММ ЛШ, г 207,0 [181,0; 249,0] 234,0 [204,0; 282,0]* 

ІММ ЛШ, г/м
2
 111,0 [99,0; 129,0] 141,0 [115,0; 150,0]** 

ВТС ЛШ 0,41 [0,35; 0,48] 0,54 [0,48; 0,61]** 

Примітка:  1. Вказані середні значення як непараметричні дані (Me [LQ; 

UQ]); 

 2. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05, ** p<0,01. 
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Відповідно, зростав індекс маси міокарда (ІММ) ЛШ – на 21,28%: 

(141,0 [115,0; 150,0]) г/м
2
 проти (111,0 [99,0; 129,0]) г/м

2
 (p<0,01). Середнє 

значення показника відносної товщини стінки (ВТС) ЛШ у випадку наявної 

ГХ на 24,07% було вищим: (0,54 [0,48; 0,61]) проти (0,41 [0,35; 0,48]) 

(p<0,01). 

Нами відмічений середньої сили зворотний кореляційний зв’язок між 

ВТС ЛШ у хворих на ІМ та АГ із вмістом у плазмі крові ХС ЛПВГ (рис. 3.3): 

r
s
= -0,45 (p<0,05); слабкий прямий зв’язок із рівнем креатиніну (r

s
= 0,20; 

p<0,05); помірний прямий зв’язок із величиною комплексу QRS на ЕКГ (r
s
= 

0,37; p<0,05). 

ХС ЛПВГ

ВТС ЛШ

Рис. 3.3. Кореляційний зв’язок між відносною товщиною стінки лівого 

шлуночка (ВТС ЛШ) та вмістом у плазмі холестерину ліпопротеїдів високої 

густини (ХС ЛПВГ). 
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За умови розвитку ІМ (рис. 3.4) спостерігали зростання вмісту рівня 

N-кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) до 

(475,45 [315,37; 657,73]) пг/мл – у 5,18 раза, порівняно з контрольною групою 

(91,75 [31,48; 122,89]) пг/мл (p<0,001). При супутній АГ даний показник 

збільшувався більш виразно (до (595,29 [403,11; 765,59]) пг/мл) – у 6,48 раза, 

порівняно з практично здоровими особами (p<0,001), та в 1,25 раза, 

порівняно з хворими без ГХ (p<0,05). 

 

 

Рис. 3.4. Середні значення NT-proBNP в крові обстежених хворих 

(вірогідність різниці між показниками: *** p<0,001 – порівняно з контролем; 

# p<0,05 – порівняно між групами хворих). 

 

У хворих на Q-ІМ відмічений прямий середньої сили кореляційний 

зв’язок між вмістом NT-proBNP та розміром ЛП (r
s
= 0,34; p<0,05), ІММ ЛШ 

(r
s
= 0,61; p<0,05), КСР (r

s
= 0,41; p<0,05); зворотний середньої сили – із ФВ 

ЛШ (r
s
= -0,33; p<0,05). 
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При поєднанні ІМ та АГ встановлений прямий середньої сили 

кореляційний зв’язок між вмістом NT-proBNP у сироватці крові та розміром 

ЛП (r
s
= 0,41; p<0,05), ІММ ЛШ (r

s
= 0,69; p<0,05), КСР (r

s
= 0,39; p<0,05), КДР 

(r
s
= 0,43; p<0,05); слабкий – із рівнем креатиніну (r

s
= 0,27; p<0,05); зворотний 

середньої сили – із ФВ ЛШ (r
s
= -0,47; p<0,05). 

Розвиток ІМ супроводжувався зростанням вмісту в плазмі крові 

маркера деградації позаклітинного матриксу – фібронектину (Фн). Так, у 

когорті хворих на гострий Q-ІМ даний показник у 2,25 раза був вищим від 

середнього значення в групі контролю (p<0,001): (481,39±13,61) мкг/мл, 

проти (213,57±17,49) мкг/мл (рис. 3.5). Подібні зміни відмічали також і за 

умови сутньої АГ – у 2,33 раза (до (497,43±14,73) мкг/мл (p<0,001). 

Наявна ГХ не чинила вірогідного впливу на концентрацію Фн 

(p>0,05). 

 

Рис. 3.5. Середні значення фібронектину (Фн) в плазмі крові обстежених 

хворих (вірогідність різниці між показниками: *** p<0,001 – порівняно з 

контролем). 
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При поєднанні гострого ІМ та АГ відмітили прямий слабкий 

кореляційний зв’язок між вмістом у плазмі Фн та показником ІММ ЛШ (r
s
= 

0,23; p<0,05). 

У табл. 3.15 наведені дані щодо середніх значень вмісту Фн у плазмі 

крові обстежених хворих залежно від типу ремоделювання ЛШ. 

 

Таблиця 3.15 

Вміст фібронектину в плазмі крові хворих на гострий Q-ІМ залежно від 

типу ремоделювання лівого шлуночка 

Тип ремоделювання Фн, мкг/мл 

Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Нормальна геометрія 453,41±12,74 461,47±12,37 

Ексцентрична гіпертрофія 479,73±11,17* 487,62±15,54 

Концентрична гіпертрофія 502,87±17,41** 527,14±11,12** 

Концентричне ремоделювання 489,74±15,21* 531,71±13,89**# 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

 2. Вірогідність різниці між показниками в межах групи, 

порівняно з нормальною геометрією ЛШ: * p<0,05, ** p<0,01; 

 3. Вірогідність різниці між показниками обох груп: # p<0,05. 

 

У хворих на гострий ІМ за умови нормальної геометрії ЛШ відмічали 

найнижчий рівень Фн у плазмі крові: (453,41±12,74) мкг/мл. При розвитку 

ексцентричної гіпертрофії та концентричного ремоделювання ЛШ даний 

показник зростав на 5,49% та 7,42%, відповідно: до (479,73±11,17) мкг/мл та 

(489,74±15,21) мкг/мл (p<0,05).  Найвищою концентрація Фн була у хворих 

на ІМ з концентричною гіпертрофією ЛШ – (502,87±17,41) мкг/мл: на 9,84%, 

порівняно з подібними значеннями за нормальної геометрії (p<0,01). 

У той час, як при ексцентричному ремоделюванні ЛШ у хворих на 

гострий ІМ та супутню АГ вміст Фн у плазмі крові вірогідно не відрізнявся 

від даного показника при відсутності змін структури  серця: (487,62±15,54) 
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мкг/мл, проти (461,47±12,37) мкг/мл (p>0,05), спостерігали значне зростання 

його концентрації в пацієнтів із концентричною гіпертрофією – на 12,46% 

(до (527,14±11,12) мкг/мл) та з концентричним ремоделюванням – на 13,25% 

(до (531,71±13,89) мкг/мл) (p<0,01). 

Слід зауважити, що за умови супутньої ГХ у хворих на ІМ при 

концентричному ремоделюванні ЛШ середні значення титрів Фн у крові на 

7,89% були вищими (p<0,05). 

Розвиток гострого Q-ІМ характеризувався зростанням вмісту в 

сироватці крові матричної металопротеїнази 9 (ММП-9), порівняно з 

контролем ((47,63±7,74) нг/мл): у 1,94 раза (до (92,39±9,24) нг/мл) в хворих 

без АГ (p<0,01) та в 2,04 раза (до (97,19±7,65) нг/мл) в хворих із супутньою 

АГ (p<0,01) (рис. 3.6). Між собою досліджувані показники вірогідно не 

відрізнялися. 

 

Рис. 3.6. Середні значення матричної металопротеїнази 9 (ММП-9) в 

сироватці крові обстежених хворих (вірогідність різниці між показниками: ** 

p<0,001 – порівняно з контролем). 
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У хворих на ІМ із супутньою АГ відмічений слабкий прямий 

кореляційний зв’язок між вмістом в крові ММП-9 та рівнем САТ: r=0,22; 

p<0,05. 

У табл. 3.16 наведені дані щодо середніх значень вмісту ММП-9 у 

сироватці крові обстежених хворих залежно від типу ремоделювання ЛШ. 

 

Таблиця 3.16 

Вміст матричної металопротеїнази 9 в сироватці крові хворих на 

гострий Q-ІМ залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка 

Тип ремоделювання ММП-9, нг/мл 

Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Нормальна геометрія 89,74±6,78 93,21±7,11 

Ексцентрична гіпертрофія 91,17±7,47 94,97±5,67 

Концентрична гіпертрофія 95,47±8,13 101,21±6,37 

Концентричне ремоделювання 93,71±8,67 98,57±7,63 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

 2. Вірогідність різниці між показниками в межах групи, 

порівняно з нормальною геометрією ЛШ: p>0,05; 

 3. Вірогідність різниці між показниками обох груп: p>0,05. 

 

Зміна геометрії ЛШ не чинила вірогідного впливу на рівні ММП-9. 

Так, за нормальних її параметрів даний показник склав: (89,74±6,78) нг/мл у 

хворих без АГ та (93,21±7,11) нг/мл – із АГ (p>0,05). При ексцентричній 

гіпертрофії ЛШ – (91,17±7,47) нг/мл та (94,97±5,67) нг/мл (p>0,05); при 

концентричній гіпертрофії – (95,47±8,13) нг/мл та (101,21±6,37) нг/мл 

(p>0,05); при концентричному ремоделюванні – (93,71±8,67) нг/мл та 

(98,57±7,63) нг/мл (p>0,05). 

Таким чином, за умови супутньої АГ у хворих на гострий ІМ частіше 

відмічали концентричні ремоделювання та гіпертрофію ЛШ. Зміна 

показників товщини міокарда призводила до більш виразного зростання 
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вмісту в плазмі крові NT-proBNP та маркерів деградації позаклітинного 

матриксу. 

 

3.3. Особливості хронічного запалення низької інтенсивності в 

хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, який розвинувся на фоні 

артеріальної гіпертензії 

Середні значення кількості лейкоцитів у периферійній крові хворих на 

ІМ (табл. 3.17) були вищими від показника в групі практично здорових осіб 

на 21%: (6,95±0,39) х10
9
/л, проти (5,49±0,06) х10

9
/л (p<0,001), а за умови 

супутньої ГХ – на 23,75%: (7,20±0,26) х10
9
/л (p<0,001). 

Таблиця 3.17 

Показники лейкограми в обстежених осіб 

Показник Контроль, n=30 Хворі без АГ, 

n=67 

Хворі з АГ, n=63 

Лейкоцити, х10
9
/л 5,49±0,06 6,95±0,39*** 7,20±0,26*** 

Лімфоцити, х10
9
/л 1,41±0,03 1,48±0,07 1,84±0,07***### 

Моноцити, х10
9
/л 0,34±0,01 0,38±0,05 0,43±0,02** 

Нейтрофіли, х10
9
/л 3,65±0,05 4,49±0,26** 4,60±0,20** 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

 2. Вірогідність різниці між показниками при порівнянні з 

контролем:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; 

 3. Вірогідність різниці між показниками при порівнянні між 

групами хворих:  # p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001. 

 

При аналізі популяційного складу лейкограми встановлено, що в обох 

групах обстеження зростало число нейтрофілів: на 18,71% (до (4,49±0,26) 

х10
9
/л) у хворих без АГ та на 20,65% (до (4,60±0,20) х10

9
/л) у хворих із АГ 

(p<0,01), проти контролю ((3,65±0,05) х10
9
/л). 

Вірогідне збільшення абсолютного вмісту лімфоцитів у крові хворих 

на ІМ відімчали тільки за умови супутньої ГХ: на 23,37% (до (1,84±0,07) 
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х10
9
/л), проти значень у групі практично здорових осіб ((1,41±0,03) х10

9
/л) 

(p<0,001) та на 19,57%, проти значень у хворих без супутньої патології 

((1,48±0,07) х10
9
/л) (p<0,001). 

Подібно,  наявна АГ у хворих на ІМ характеризувалася вірогідним 

зростанням кількості моноцитів у периферійній крові – на 20,93% (до 

(0,43±0,02) х10
9
/л), проти контролю ((0,34±0,01) х10

9
/л) (p<0,01). У когорті 

обстежених без АГ даний показник був (0,38±0,05) х10
9
/л (p>0,05). 

У пацієнтів із гострим Q-ІМ та супутньою ГХ відмітили наступні 

кореляційні зв’язки між показниками лейкограми: між кількістю лейкоцитів 

та тривалістю комплексу QRS – прямий середньої сили (r
s
=0,40; p<0,05), між 

кількістю лімфоцитів та вмістом у плазмі ТГ – прямий середньої сили 

(r=0,51; p<0,05), між числом моноцитів та ФВ ЛШ – зворотний слабкої сили 

(r= -0,21; p<0,05), між кількістю нейтрофілів та розміром QRS – прямий 

середньої сили (r
s
=0,41; p<0,05), між кількістю нейтрофілів та індексом 

ОТ/ОС – прямий слабкий (r
s
=0,28; p<0,05). 

Слід відмітити, що тип ремоделювання ЛШ у хворих на ІМ без 

супутньої АГ не чинив жодного впливу на вміст лейкоцитів у периферійній 

крові та їхніх субпопуляцій (табл. 3.18). 

Так, загальне число білих кров’яних тілець при нормальній геометрії 

ЛШ було (6,97±0,92) х10
9
/л, за умови ексцентричної гіпертрофії – (7,15±0,37) 

х10
9
/л, за умови концентричної гіпертрофії – (6,71±0,91) х10

9
/л, при 

концентричному ремоделюванні – (6,91±0,97) х10
9
/л (p>0,05). Подібно, 

кількість лімфоцитів склала: (1,44±0,21) х10
9
/л, (1,42±0,10) х10

9
/л, (1,39±0,17) 

х10
9
/л, (1,42±0,24) х10

9
/л (p>0,05), відповідно. Уміст моноцитів був: 

(0,37±0,08) х10
9
/л, (0,35±0,04) х10

9
/л, (0,37±0,07) х10

9
/л та (0,40±0,09) х10

9
/л 

(p>0,05); а нейтрофілів – (4,43±0,71) х10
9
/л, (4,51±0,28) х10

9
/л, (4,52±0,54) 

х10
9
/л та (4,48±0,81) х10

9
/л, відповідно (p>0,05). 
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Таблиця 3.18 

Показники лейкограми в хворих на ІМ залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка 

 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

НГ ЕГ КГ КР НГ ЕГ КГ КР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лейкоцити, 

х10
9
/л 

6,97±0,92 7,15±0,37 

p1-2>0,05 

6,71±0,91 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

6,91±0,97 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

6,69±1,02 7,65±0,68 

p1-2>0,05 

6,12±0,39 

p1-3>0,05 

p2-3<0,05 

6,86±0,30 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

Лімфоцити, 

х10
9
/л 

1,44±0,21 1,42±0,10 

p1-2>0,05 

1,39±0,17 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

1,42±0,24 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

1,54±0,19 2,05±0,18 

p1-2>0,05 

1,63±0,14 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

1,63±0,08 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

Моноцити, 

х10
9
/л 

0,37±0,08 0,35±0,04 

p1-2>0,05 

0,37±0,07 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

0,40±0,09 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

0,27±0,04* 0,36±0,05 

p1-2>0,05 

0,38±0,03 

p1-3<0,05 

p2-3>0,05 

0,42±0,04 

p1-4<0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 
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Продовження табл. 3.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нейтрофіли, 

х10
9
/л 

4,43±0,71 4,51±0,28 

p1-2>0,05 

4,52±0,54 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

 

4,48±0,81 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

4,77±0,84 5,10±0,56 

p1-2>0,05 

4,10±0,38 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

 

4,66±0,23 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

  2. НГ – нормальна геометрія, ЕГ – ексцентрична гіпертрофія, КГ – концентрична гіпертрофія, КР – 

концентричне ремоделювання; 

  3. Вірогідність різниці між подібними показниками в різних обстежуваних групах: * p<0,05. 
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За умови поєднання ІМ та АГ відмітили найнижчий вміст лейкоцитів 

у крові при концентричному типі гіпертрофії ЛШ – (6,12±0,39) х10
9
/л, що на 

20,0% було нижчим від подібного показника при ексцентричній гіпертрофії 

((7,65±0,68) х10
9
/л, p<0,05), проте не відрізнялося від подібного при 

нормальній геометрії ((6,69±1,02) х10
9
/л) та концентричному ремоделюванні 

((6,86±0,30) х10
9
/л, p>0,05). 

Середні значення показника вмісту в крові лімфоцитів не відрізнялися 

один від одного: (1,54±0,19) х10
9
/л – при нормальній геометрії ЛШ, 

(2,05±0,18) х10
9
/л – при ексцентричній гіпертрофії ЛШ, (1,63±0,14) х10

9
/л – 

при концентричній гіпертрофії ЛШ, (1,63±0,08) х10
9
/л – при концентричному 

ремоделюванні (p>0,05). 

Слід зауважити, що число моноцитів у крові хворих на ІМ та АГ при 

ексцентричній гіпертрофії на 25,0% перевищувало подібні значення при 

нормальній геометрії ЛШ: (0,36±0,05) х10
9
/л, проти (0,27±0,04) х10

9
/л 

(p>0,05); на 28,95% - при концентричній гіпертрофії ((0,38±0,03) х10
9
/л; 

p<0,05); на 35,71% - при концентричному ремоделюванні ((0,42±0,04) х10
9
/л; 

p<0,05). 

Кількість нейтрофілів у периферійній крові даної групи обстежених 

пацієнтів вірогідно не змінювалося та була: (4,77±0,84) х10
9
/л – при 

нормальній геометрії ЛШ, (5,10±0,56) х10
9
/л – при ексцентричній гіпертрофії 

ЛШ, (4,10±0,38) х10
9
/л – при концентричній гіпертрофії ЛШ, (4,66±0,23) 

х10
9
/л – при концентричному ремоделюванні його (p>0,05). 

У табл. 3.19 наведені показники обчислених лейкоцитарних індексів. 

Індекс співвідношення нейтрофілів до моноцитів (ІНМ) був однаковим в усіх 

групах обстеження: 11,44±0,41 – у практично здорових осіб, 12,18±0,70 – у 

хворих на ІМ, 13,22±0,75 – у хворих на І та АГ (p>0,05). 

У когорті пацієнтів із ІМ індекс співвідношення лімфоцитів до 

моноцитів (ІЛМ) не відрізнявся від контрольних значень: 4,23±0,11 та 

4,39±0,12 (p>0,05). Натомість, при супутній АГ ІЛМ на 27,44% перевищував 
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подібний параметр у хворих із нормальним рівнем АТ (p<0,01) та на 24,70% - 

показник у групі практично здорових осіб (p<0,05), й склав: 5,83±0,42. 

Таблиця 3.19 

Показники лейкоцитарних індексів в обстежених осіб 

Показник Контроль, n=30 Хворі без АГ, 

n=67 

Хворі з АГ, n=63 

ІНМ 11,44±0,41 12,18±0,70 13,22±0,75 

ІЛМ 4,39±0,12 4,23±0,11 5,83±0,42*## 

ІН/ЛМ 2,14±0,06 2,32±0,13 2,08±0,11 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

 2. Вірогідність різниці між показниками при порівнянні з 

контролем:  * p<0,05; 

 3. Вірогідність різниці між показниками при порівнянні між 

групами хворих:  # p<0,05; ## p<0,01. 

 

Індекс співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів та моноцитів 

(ІН/ЛМ) вірогідно не відрізнявся в групах обстеження:  2,14±0,06 – у 

контролі; 2,32±0,13 – у хворих на ІМ; 2,08±0,11 – у хворих на ІМ та АГ 

(p>0,05), проте мав тенденцію до зниження при супутній ГХ. 

При проведенні кореляційного аналізу встановлений прямий 

середньої сили зв’язок між ІН/ЛМ та вмістом у плазмі ХС ЛПНГ (r=0,42; 

p<0,05); зворотний середній – між ІН/ЛМ та показником ВТС (r
s
= -0,39; 

p<0,05) за умови поєднання ІМ та АГ. 

Тип ремоделювання ЛШ не впливав на показник ІНМ в обох групах 

обстеження (табл. 3.20). Так, ІНМ у хворих на ІМ був: 12,17±0,71 – при 

нормальній геометрії ЛШ; 12,45±0,62 – при ексцентричній гіпертрофії ЛШ; 

12,11±0,91 – при концентричній гіпертрофії ЛШ; 12,09±0,97 – за умови його 

концентричного ремоделювання (p>0,05). Подібно, у хворих на ІМ та АГ 

даний параметр склав: 12,51±0,87; 13,71±0,51; 13,41±0,63 та 13,11±0,31, 

відповідно (p>0,05). 
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Таблиця 3.20 

Показники лейкоцитарних індексів у хворих на ІМ залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

НГ ЕГ КГ КР НГ ЕГ КГ КР 

ІНМ 12,17±0,71 12,45±0,62 

p1-2>0,05 

12,11±0,91 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

12,09±0,97 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

12,51±0,87 13,71±0,51 

p1-2>0,05 

13,41±0,63 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

13,11±0,31 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

ІЛМ 4,14±0,11 4,22±0,10 

p1-2>0,05 

4,39±0,12 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

4,27±0,24 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

5,41±0,29* 5,91±0,37* 

p1-2>0,05 

5,71±0,27* 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

5,57±0,31* 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

ІН/ЛМ 2,37±0,12 2,31±0,17 

p1-2>0,05 

2,32±0,11 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

2,33±0,19 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

2,06±0,10 2,11±0,12 

p1-2>0,05 

2,08±0,13 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

2,09±0,16 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

 2. НГ – нормальна геометрія, ЕГ – ексцентрична гіпертрофія, КГ – концентрична гіпертрофія, КР – 

концентричне ремоделювання. 
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При аналізі ІЛМ усередині обстежуваних груп не виявили жодної 

різниці між його середніми значеннями. У хворих без АГ: 4,14±0,11 – при 

нормальній геометрії ЛШ; 4,22±0,10 – при ексцентричній гіпертрофії; 

4,39±0,12 – при концентричній гіпертрофії ЛШ; 4,27±0,24 – при 

концентричному ремоделюванні (p>0,05). У той час, як показник ІЛМ у 

хворих на ІМ та АГ не залежав від типу ремоделювання ЛШ, відмічене його 

зростання, порівняно з відповідними групами хворих із нормальним АТ. 

Зокрема, при нормальній геометрії ЛШ – на 23,48% (до 5,41±0,29; 

p<0,05); на 28,60% (до 5,91±0,37; p<0,05) – при ексцентричній його 

гіпертрофії; на 23,12% (до 5,71±0,27; p<0,05) – при концентричній 

гіпертрофії та на 23,34% (до 5,57±0,31; p<0,05) – при концентричному 

ремоделюванні. 

Середні значення ІН/ЛМ вірогідно не відрізнялися при різних типах 

ремоделювання ЛШ та в хворих на ІМ без чи з АГ: відповідно, – 2,37±0,12 та 

2,06±0,10 (p>0,05) за умови нормальної геометрії; 2,31±0,17 та 2,11±0,12 

(p>0,05) – при ексцентричній гіпертрофії; 2,32±0,11 та 2,08±0,13(p>0,05) – 

при концентричній гіпертрофії; 2,33±0,19 та 2,09±0,16 (p>0,05) – при 

концентричному ремоделюванні. 

Ступінь ендогенної інтоксикації визначали за тестом сорбційної 

здатності еритроцитів (СЗЕ), показники якого наведені на рис. 3.7.  

СЗЕ у хворих на ІМ у 1,66 раза перевищував подібний у групі 

контролю (p<0,001): (41,0 [38,9; 44,6])%, проти (24,77 [23,15; 26,70])%. 

Подібно, величина ендогенної інтоксикації була вищою від групи практично 

здорових осіб у хворих на ІМ та АГ – у 1,60 раза ((39,75 [37,9; 41,3])%; 

(p<0,001)). 
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Рис. 3.7. Середні значення сорбційної здатності еритроцитів (СЗЕ) в 

обстежених хворих (вірогідність різниці між показниками: * p<0,001 – 

порівняно з контролем). 

 

Для встановлення найвагоміших взаємозв’язків із біомаркерами  

ремоделювання серця та судин (вміст у крові Фн та ММП-9) у хворих на ІМ 

та АГ застосовано методику множинного кореляційно-регресійного аналізу. 

Шляхом покрокового вилучення несуттєвих взаємозв’язків отримали 

математичну модель, вірогідну тільки для вмісту Фн: 

Y1 = -563,49+0,756*X1+0,413*X2+0,321*X3, +0,301*X4 де 

Y1 – рівень Фн у плазмі крові; Х1 – величина СЗЕ; Х2 – показник КСО 

лівого шлуночка; Х3 – розмір лівого передсердя; Х4 – показник ВТС. При 

цьому, коефіцієнт множинної кореляції був R = 0,871, коефіцієнт множинної 

детермінації - R
2
 = 0,771, коефіцієнт поєднаної детермінації  - adj R

2
 = 0,634 

(р<0,01). Тож, найбільш вагомий вплив на рівні плазмового Фн має ступінь 

ендогенної інтоксикації, КСО, діаметр лівого передсердя та ВТС. Усі вказані 
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чинники впливають на результуючу ознаку на 77,1%, а поєднаний їхній 

вплив складає 63,4%. 

Тип ремоделювання ЛШ не чинив вірогідного впливу на величину 

СЗЕ (табл. 3.21). Так, у хворих на ІМ та АГ даний показник склав: (39,8 [38,0; 

40,85])% - при нормальній геометрії; (40,2 [37,6; 40,5])% - при ексцентричній 

гіпертрофії; (39,1 [37,6; 40,7])% - при концентричній гіпертрофії та (39,5 

[38,5; 40,8])% - при концентричному ремоделюванні (p>0,05). 

Подібно, не змінювалися середні значення СЗЕ в хворих на ІМ без АГ: 

(41,25 [37,6; 43,75])% - при нормальній геометрії; (40,73 [36,7; 42,8])% - при 

ексцентричній гіпертрофії; (41,3 [37,4; 43,75])% - при концентричній 

гіпертрофії та (41,15 [37,8; 42,9])% - при концентричному ремоделюванні 

(p>0,05). 

 

Таблиця 3.21 

СЗЕ у хворих на гострий Q-ІМ залежно від типу ремоделювання лівого 

шлуночка 

Тип ремоделювання СЗЕ, % 

Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Нормальна геометрія 41,25 [37,6; 43,75] 39,8 [38,0; 40,85] 

Ексцентрична гіпертрофія 40,73 [36,7; 42,8] 40,2 [37,6; 40,5] 

Концентрична гіпертрофія 41,3 [37,4; 43,75] 39,1 [37,6; 40,7] 

Концентричне ремоделювання 41,15 [37,8; 42,9] 39,5 [38,5; 40,8] 

Примітка:  1. Вказані середні значення як непараметричні дані (Me [LQ; 

UQ]); 

 2. Вірогідність різниці між показниками в межах групи, 

порівняно з нормальною геометрією ЛШ: p>0,05; 

 3. Вірогідність різниці між показниками обох груп: p>0,05. 

 

Вміст у сироватці крові високочутливого С-реактивного протеїну (hs-

CRP) обстежених осіб наведений на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Вміст  високочутливого С-реактивного протеїну (hs-CRP) в крові 

обстежених хворих (вірогідність різниці між показниками: * p<0,001 – 

порівняно з контролем; # p<0,05 – порівняно з хворими на ІМ без АГ). 

 

Встановлено, що рівні hs-CRP в сироватці крові у хворих на гострий 

ІМ у 5,11 раза перевищували середнє значення в групі контролю: (10,67 

[5,43; 12,89]) мг/л, проти (2,09 [1,40; 4,60]) мг/л (p<0,001). Подібним чином, 

зростав даний показник за умови поєднання ІМ та АГ – у 6,57 раза (до (13,73 

[7,05; 15,17]) мг/л) (p<0,001), порівняно з групою без ГХ – у 1,27 раза 

(p<0,05). 
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Відмічений прямий слабкої сили кореляційний зв’язок між вмістом 

hs-CRP та показником КДР ЛШ (r
s
=0,23; p<0,05), а також середньої сили – 

між рівнями hs-CRP та ММП-9 у крові (r
s
=0,37; p<0,05). 

Не спостерігали різниці в середніх значеннях вмісту hs-CRP в крові 

обстежених хворих залежно від типу ремоделювання ЛШ (табл. 3.22). 

 

Таблиця 3.22 

Вміст  сироваткового hs-CRP у хворих на гострий Q-ІМ залежно від типу 

ремоделювання лівого шлуночка 

Тип ремоделювання hs-CRP, мг/л 

Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Нормальна геометрія 10,13 [5,12; 11,95] 11,69 [5,63; 13,51] 

Ексцентрична гіпертрофія 10,70 [5,40; 12,85] 12,15 [6,15; 13,75] 

Концентрична гіпертрофія 11,10 [5,35; 13,0] 12,73 [5,95; 14,45] 

Концентричне ремоделювання 10,97 [5,73; 12,95] 12,41 [6,75; 14,05] 

Примітка:  1. Вказані середні значення як непараметричні дані (Me [LQ; 

UQ]); 

 2. Вірогідність різниці між показниками в межах групи, 

порівняно з нормальною геометрією ЛШ: p>0,05; 

 3. Вірогідність різниці між показниками обох груп: p>0,05. 

 

Як видно з табл. 3.22, титри hs-CRP у сироватці крові обстежених 

хворих були: за нормальної геометрії ЛШ – (10,13 [5,12; 11,95]) мг/л та (10,69 

[5,63; 12,51]) мг/л, відповідно без та з АГ; при ексцентричній гіпертрофії – 

(10,70 [5,40; 12,85]) мг/л та (11,15 [6,15; 12,75]) мг/л; при концентричній 

гіпертрофії – (11,10 [5,35; 13,0]) мг/л та (11,73 [5,95; 13,45]) мг/л; при 

концентричному ремоделюванні – (10,97 [5,73; 12,95]) мг/л та (11,41 [6,75; 

13,05]) мг/л (p>0,05). 

Таким чином, гострий ІМ характеризується інтенсифікацією 

хронічного асептичного запального процесу низької інтенсивності, яке більш 

виразне за умови наявної АГ. 
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3.4. Якість життя хворих на гострий Q-інфаркт міокарда в 

поєднанні з артеріальною гіпертензією 

Згідно опитувальника EQ-5D (табл. 3.23), помірні проблеми з 

рухливістю відмічені в 11 (16,42%) хворих на ІМ, а виразні – в 56 (83,58%) 

пацієнтів. Слід відмітити, що умови супутньої АГ частка хворих із 

вираженими проблемами з рухливістю була в 1,14 раза вищою – в 60 

(95,24%) осіб (χ
2
=4,591; p<0,05). Відповідно, рідше зустрічалися скарги на 

помірне обмеження рухів – у 3 (4,76%) осіб (p<0,05). 

Наявна ГХ обумовлювала додатковий тягар на проблеми з 

самообслуговуванням: 60 (95,24%) пацієнтів цієї групи мали виражені 

проблеми, що перевищувало в 1,16 раза подібний показник у когорті хворих 

без АГ (χ
2
=5,50; p<0,05). Відповідно, на помірні проблеми з 

самообслуговуванням скаржилися 12 (19,91%) пацієнтів першої та 3 (4,76%) 

пацієнтів другої групи (p<0,05). 

Виражені проблеми при виконанні повсякденної діяльності зазначали 

всі хворі на гострий ІМ. 

У хворих на ІМ та АГ у 1,23 раза частіше відмічали виразний біль: у 

53 (84,13%) пацієнтів, проти 46 (68,66%) пацієнтів (χ
2
=4,279; p<0,05). 

Відповідно, помірні больові відчуття спостерігалися в 21 (31,34%) хворих 

першої та в 10 (15,87%) хворих другої групи (p<0,05). 

Не спостерігали жодних відмінностей щодо поширення тривожності 

чи депресії в когорті обстежених хворих. Так, незначна кількість пацієнтів 

відмічали помірні ознаки зазначених психологічних станів: 3 (4,48%) осіб у 

першій, та 4 (6,35%) осіб у другій групі (p>0,05). Слід зазначити, що 

найбільша кількість хворих (відповідно, 55 (82,09%) та 51 (80,95%) мали 

помірні депресивні прояви.  

На виразну тривожність/депресію скаржилися 9 (13,43%) та 8 (12,7%) 

хворих, відповідно (p>0,05).  

Не відмічено вірогідної різниці в досліджуваних параметрах якості 

життя хворих на ІМ залежно від типу ремоделювання ЛШ (табл. 3.24). 
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За даними візуалізаційної аналогової шкали опитувальника EQ-5D 

(рис. 3.9) супутня АГ у 1,15 раза погіршувала якість життя хворих на гострий 

ІМ: (42,86±1,31)%, проти (49,31±1,13%) (p<0,05). 

Таблиця 3.23 

Якість життя хворих на ІМ 

Ознака Обстежені групи хворих на ІМ 

Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Рухливість 

- нема проблем 

- помірні проблеми 

- виражені проблеми 

 

0 

11 (16,42%) 

56 (83,58%) 

 

0 

3 (4,76%)* 

60 (95,24%)* 

Самообслуговування 

- нема проблем 

- помірні проблеми 

- виражені проблеми 

 

0 

12 (19,91%) 

55 (82,09%) 

 

0 

3 (4,76%)* 

60 (95,24%)* 

Звичайна повсякденна д-сть 

- нема проблем 

- помірні проблеми 

- виражені проблеми 

 

0 

0 

67 (100%) 

 

0 

0 

63 (100%) 

Біль/нездужання 

- нема проблем 

- помірні проблеми 

- виражені проблеми 

 

0 

21 (31,34%) 

46 (68,66%) 

 

0 

10 (15,87%)* 

53 (84,13%)* 

Тривога/депресія 

- нема проблем 

- помірні проблеми 

- виражені проблеми 

 

3 (4,48%) 

55 (82,09%) 

9 (13,43%) 

 

4 (6,35%) 

51 (80,95%) 

8 (12,7%) 

Примітка: 1. Вказані абсолютні та відносні (%) значення; 

  2. Вірогідність різниці між показниками обох груп: * p<0,05.
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Таблиця 3.24 

Якість життя хворих на ІМ залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

НГ ЕГ КГ КР НГ ЕГ КГ КР 

Рухливість 

- нема проблем 

- помірні 

проблеми 

- виражені 

проблеми 

 

0 

4 (21,05%) 

 

15 (78,95%) 

 

 

0 

6 (16,22%) 

 

31 (83,78%) 

 

0 

1 (14,29%) 

 

6 (85,71%) 

 

0 

0 

 

4 (100%) 

 

0 

1 (9,09%) 

 

10(90,91%) 

 

0 

1 (9,09%) 

 

10(90,91%) 

 

0 

0 

 

17 (100%) 

 

0 

1 (4,17%) 

 

23 (95,83%) 

Самообслуговув. 

- нема проблем 

- помірні 

проблеми 

- виражені 

проблеми 

 

0 

4 (21,05%) 

 

15 (78,95%) 

 

 

0 

6 (16,22%) 

 

31 (83,78%) 

 

0 

1 (14,29%) 

 

6 (85,71%) 

 

0 

1 (25,0%) 

 

3 (75,0%) 

 

0 

1 (9,09%) 

 

10(90,91%) 

 

0 

1 (9,09%) 

 

10(90,91%) 

 

0 

0 

 

17 (100%) 

 

0 

1 (4,17%) 

 

23 (95,83%) 

Звичайна 

повсякденна д-сть 

- нема проблем 

- помірні 

проблеми 

- виражені 

проблеми 

 

 

0 

0 

 

19 (100%) 

 

 

0 

0 

 

37 (100%) 

 

 

0 

0 

 

7 (100%) 

 

 

0 

0 

 

4 (100%) 

 

 

0 

0 

 

11 (100%) 

 

 

0 

0 

 

11 (100%) 

 

 

0 

0 

 

17 (100%) 

 

 

0 

0 

 

24 (100%) 
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Продовження табл. 3.24 

Біль/нездужання 

- нема проблем 

- помірні 

проблеми 

- виражені 

проблеми 

 

0 

6 (31,58%) 

 

13 (68,42%) 

 

0 

12 (32,43%) 

 

25 (67,57%) 

 

0 

2 (28,57%) 

 

5 (71,43%) 

 

0 

1 (25,0%) 

 

3 (75,0%) 

 

0 

2 (18,18%) 

 

9 (81,82%) 

 

0 

2 (18,18%) 

 

9 (81,82%) 

 

0 

4 (23,53%) 

 

13 (76,47%) 

 

0 

2 (8,33%) 

 

22 (91,67%) 

Тривога/депресія 

- нема проблем 

- помірні 

проблеми 

- виражені 

проблеми 

 

1 (5,26%) 

16 (84,21%) 

 

2 (10,53%) 

 

2 (5,41%) 

29 (78,38%) 

 

6 (16,21%) 

 

0 

6 (85,71%) 

 

1 (14,29%) 

 

0 

4 (100%) 

 

0 

 

1 (9,09%) 

9 (81,82%) 

 

1 (9,09%) 

 

0 

9 (81,82%) 

 

2 (18,18%) 

 

1 (5,88%) 

14 (82,36%) 

 

2 (11,76%) 

 

1 (4,17%) 

20 (83,33%) 

 

3 (12,5%) 

Примітка:  1. Вказані абсолютні та відносні (%) значення; 

  2. НГ – нормальна геометрія, ЕГ – ексцентрична гіпертрофія, КГ – концентрична гіпертрофія, КР – 

концентричне ремоделювання; 

  3. Вірогідність різниці між показниками: p>0,05. 
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Рис. 3.9. Якість життя хворих на ІМ із чи без АГ (вірогідність різниці між 

показниками: * p<0,05). 

 

У хворих на ІМ та АГ відмічений слабкої сили прямий кореляційний 

зв’язок між показником якості життя (відповідно до візуалізаційної 

аналогової шкали опитувальника EQ-5D) та ФВ ЛШ за даними ЕхоКГ 

(r=0,27; p<0,05). 

 

 



106 

 

У табл. 3.25 наведені середні значення якості життя хворих на ІМ 

залежно від геометрії ЛШ. 

Таблиця 3.25 

Якість життя хворих на гострий Q-ІМ залежно від типу ремоделювання 

лівого шлуночка 

Тип ремоделювання Якість життя, % 

Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

Нормальна геометрія 51,24±1,95 47,54±1,73 

Ексцентрична гіпертрофія 48,93±1,17 44,63±1,80 

Концентрична гіпертрофія 47,74±1,87 41,25±1,33*# 

Концентричне ремоделювання 49,61±2,13 42,35±1,66*# 

Примітка:  1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

 2. Вірогідність різниці між показниками в межах групи, 

порівняно з нормальною геометрією ЛШ: * p<0,05; 

 3. Вірогідність різниці між показниками обох груп: # p<0,05. 

 

У той час як при самостійному перебігу ІМ тип ремоделювання ЛШ 

не чинив вірогідного впливу на якість життя хворих ((51,24±1,95)% - при 

нормальній геометрії; (48,93±1,17)% - при ексцентричній гіпертрофії; 

(47,74±1,87)% - при концентричній гіпертрофії; (49,61±2,13)% - при 

концентричному ремоделюванні), за умови наявної супутньої АГ відмічали 

суттєве погіршення даного показника в міру прогресування змін міокарда.  

Найвище середнє значення якості життя було при нормальній 

геометрії ЛШ ((47,54±1,73)%) та при ексцентричній гіпертрофії ЛШ 

((44,63±1,80)%). Порівняно з когортою пацієнтів без структурних змін 

серцевого м’язу, за умови концентричної гіпертрофії показник якості життя 

зменшувався на 15,25% (до (41,25±1,33)%; p<0,05), а при його 

концентричному ремоделюванні – на 12,26% (до (42,35±1,66)%; p<0,05). 
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Більше того, наявна супутня АГ у випадку ІМ погіршує якість життя 

на 15,73% та 17,14% при концентричній гіпертрофії та концентричному 

ремоделюванні ЛШ, відповідно (p<0,05). 

Таким чином, АГ чинить додатковий тиск на якість життя хворих на 

гострий ІМ, обумовлюючи більш виразне обмеження рухливості, здатності 

до самообслуговування та характеризується виразним больовим синдромом. 

Отже, розвиток гострого ІМ у хворих на есенціальну АГ 

характеризується більшою частотою вияву концентричної гіпертрофії та 

концентричного ремоделювання ЛШ, розвитком синдрому хронічної 

серцевої недостатності (виявом чого є виразне збільшення рівня NT-proBNP), 

зростанням процесів фіброзу та перебудови серцевого м’язу. Супутня ГХ 

обумовлює інтенсифікацію хронічного асептичного запального процесу 

низьких градацій, що проявляється зростанням кількості лейкоцитів у крові 

(головним чином, за рахунок лімфоцитів), зміною лейкоцитарних індексів, 

величини ендогенної інтоксикації та вмісту hs-CRP. АГ значно погіршує 

якість життя хворих на ІМ. 

 

Результати дослідження, наведені в даному розділі, висвітлені в 

наступних наукових працях: 

1. Rumaneh W, Kupnovytska I, Fedorov S (2016) The endogenous 

intoxication phenomenon in patients with Q-Myocardial infarction. The Pharma 

Innovation J 5(9):13-16 (Здобувач здійснив  огляд  літератури, підбір  та 

клінічне обстеження хворих та підготував статтю до друку. Співавтор 

проф. Купновицька І. Г. надавала консультативну допомогу, співавтор д. 

мед. н. Федоров С. В. редагував статтю) [277]. 

2. Rumaneh W (2017) Plasma Level of High-Sensitive C-Reactive 

Protein In Patients With Acute Myocardial Infarction and Arterial Hypertension. 

Архів клінічної медицини 1:21-23 [275]. 

3. Купновицька ІГ,  Руманех ВВ (2017) Особливості показників 

лейкограми в хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі артеріальної 
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гіпертензії. Вісник наукових досліджень 2:146-150 (Здобувач здійснив огляд 

літератури, підбір, клінічне обстеження хворих та підготував  статтю до 

друку. Співавтор проф. Купновицька І. Г. надавала консультативну 

допомогу) [14]. 

4. Rumaneh W, Kupnovytska I (2017) Quality of life of patients with 

acute myocardial infarction and arterial hypertension. The Pharma Innovation J 

6(4):31-32 (Здобувач здійснив  огляд  літератури, підбір та клінічне 

обстеження хворих та підготував статтю до друку. Співавтор проф. 

Купновицька І. Г. надавала консультативну допомогу та редагувала 

статтю) [276]. 

5. Руманех В,  Купновицька ІГ (2016) Артеріальна гіпертензія та 

інфаркт міокарда: особливості взаємного обтяжуючого впливу. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції ―Теоретичні та практичні 

аспекти розвитку сучасної медицини‖, Львів, 24-25 червня 2016 (Здобувач 

здійснив огляд літератури, підбір та клінічне обстеження хворих та 

підготував тези до друку. Співавтор проф. Купновицька І. Г. надавала 

консультативну допомогу, співавтор д. мед. н. Федоров С.В. редагував тези) 

[31]. 

6. Руманех В (2016) Фібронектин як маркер ремоделювання 

міокарда в хворих на артеріальну гіпертензію з Q-інфарктом міокарда. 

Матеріали XXVII Національного конгресу кардіологів України, Київ, 24-25 

вересня 2016 [29]. 

7. Rumaneh W (2016) The influence of endogenous intoxication for 

main hemodynamic parameters in patients with Q-myocardial infarction. 

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції ―Терапевтичні 

читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів‖, Івано-Франківськ, 6-7 жовтня 2016 [274]. 

8. Купновицька ІГ,  Федоров СВ, Руманех ВВ (2016) Сучасні 

погляди на ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда та 

артеріальну гіпертензію. Матеріали міжнародної науково-практичної 



109 

 

конференції ―Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної 

практики‖, Львів, 23-24 грудня 2016 (Здобувач здійснив огляд літератури, 

підбір та клінічне обстеження хворих та підготував тези до друку.  

Співавтор  проф. Купновицька І. Г. надавала консультативну допомогу, 

співавтор д. мед. н. Федоров С. В. редагував тези) [15]. 

9. Руманех ВВ (2017) Вплив супутньої артеріальної гіпертензії на 

клінічні прояви гострого інфаркту міокарда. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції ―Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 

представників медичної науки‖, Львів, 24-25 лютого 2017 [33]. 

10. Руманех В, Купновицька ІГ (2017) Особливості гемодинаміки у 

хворих на інфаркт міокарда на тлі есенціальної артеріальної гіпертензії. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ―Пріоритети 

розвитку медичних наук у ХХІ столітті‖, Одеса, 17-18 березня 2017 (Здобувач 

здійснив огляд літератури, підбір та клінічне обстеження хворих та 

підготував тези до друку. Співавтор проф. Купновицька І. Г. надавала 

консультативну допомогу та редагувала тези) [32]. 

11. Руманех В (2017) Ремоделювання серця у хворих на гострий 

інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії. Матеріали 86 науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю 

―Інновації в медицині‖, Івано-Франківськ, 21-24 березня 2017 [30]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ 

ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА НА ТЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ 

ГІПЕРТЕНЗІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ БІОФЛАВОНОЇДУ 

КВЕРЦЕТИНУ 

 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити закономірності 

впливу запропонованої лікувальної схеми із включенням біофлавоноїду 

кверцетину на різні ланки патогенезу ремоделювання серцевого м’яза в 

хворих на гострий ІМ, який виник на тлі АГ.  

Із метою вивчення ефективності досліджуваного ліку обстежені 

пацієнти були розділені на наступні групи: 

- І група (67 пацієнтів) – хворі на Q-ІМ без супутньої ГХ, яких, у свою чергу, 

розподіляли на 2 підгрупи: А (33 хворих), яким призначали базове лікування 

відповідно до чинних протоколів та настанов; В (34 хворих), яким додатково 

були призначені препарати кверцетину. Упродовж перших п’яти діб довенно 

краплинно вводили «Корвітин» (Борщагівський ХФЗ, Україна; реєстраційне 

посвідчення № UA/8914/01/01 від 05.07.2013; наказ МОЗ України № 574 від 

05.07.2013) за наступною схемою: 0,5 г препарату, розчиненого у 50 мл 

ізотонічного розчину натрію хлориду, відразу після госпіталізації, через 2 

години та 12 годин; протягом другої та третьої діб препарат вводили в дозі 

0,5 г двічі на добу з інтервалом 12 годин; на четверту та п’яту добу – у дозі 

0,25 г у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду один раз на добу. Із 6-го 

дня застосовували пероральну форму «Квертин» у вигляді таблеток 

(Борщагівський ХФЗ, Україна) у дозі 40 мг – двічі на добу; 

- ІІ група (63 пацієнти) – хворі на Q-ІМ на тлі есенціальної АГ, яких 

були розділені на 2 групи: А (33 хворі) – базове лікування відповідно до 

чинних протоколів та настанов; В (30 хворих) - базове лікування відповідно 

до чинних протоколів та настанов + кверцетин у наведених вище дозах та 

схемах застосування.  
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Усі хворі були обстежені одразу після реваскуляризації та через 7, 28 

днів і три місяці. 

Слід відмітити, що частка хворих, які перенесли різні типи 

реваскуляризації міокарда (черезшкірне коронарне втручання (ЧШКВ) чи 

фібриноліз), була однаковою в обох групах для забезпечення достовірності 

дослідження (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Види реваскуляризації міокарда в обстежених хворих 

Вид реваскуляризації Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ЧШКВ 51 (76,12%) 48 (76,19%) 

Фібриноліз 13 (19,40%) 14 (22,22%) 

Консервативне лікування 3 (4,48%) 1 (1,59%) 

Примітка:  1. Вказані абсолютні значення, у дужках – відносні (%); 

  2. Вірогідність різниці між показниками: p>0,05. 

 

Як видно з наведеної табл. 4.1, 51 (76,12%) хворому на ІМ першої 

групи та 48 (76,19%) хворим на ІМ та з супутньою АГ провели ургентне 

ЧШКВ (χ
2
=0,005; p>0,05). Фібриноліз виконувався в 13 (19,40%) та 14 

(22,22%) пацієнтів, відповідно (χ
2
=0,004; p>0,05), а лікувалися виключно 

консервативно троє хворих першої та один хворий другої групи (χ
2
=0,910; 

p>0,05). 

 

4.1. Динаміка основних клінічних проявів, показників 

гемодинаміки та обміну речовин у хворих на інфаркт міокарда в 

гострому та відновному періодах недуги 

Упродовж першої доби після відновлення вінцевого кровоплину 

рецидиви ангінозного болю чи його еквіваленти частіше виявлялися в хворих 

на ІМ та з супутньою АГ із базовою терапією (рис. 4.1): у 11 (33,33%) 

пацієнтів, проти 3 (10,0%) пацієнтів, які додатково отримували препарат 

кверцетину (χ
2
=4,950; p<0,05). Подібно, додаткове призначення кверцетину в 



112 

 

групі обстежених без супутньої АГ призводило до зменшення рецидивів 

болю, який спостерігали тільки в 4 (11,76%) випадках, проти 9 (27,27%) 

випадків у групі базової терапії (χ
2
=2,575; p>0,05). 

 

Рис. 4.1. Випадки рецидивів болю та появи реперфузійних шлуночкових 

тахікардій (ШТ) у обстежених хворих (Примітка: * - вірогідність різниці між 

групами залежно від лікування p<0,05; ІА – хворі на ІМ із базовою терапією, 

ІВ - хворі на ІМ із базовою терапією та кверцетином, ІІА - хворі на ІМ та АГ 

із базовою терапією, ІІВ - хворі на ІМ та АГ із базовою терапією та 

кверцетином). 

 

Використання кверцетину в комплексній терапії хворих на ІМ обох 

груп призводило до зменшення числа появи пробіжок шлуночкової тахікардії 

(ШТ), проте результати були недостовірними. Так, ШТ виявлялася в 6 

(18,18%) випадків хворих ІА групи проти 3 (8,82%) хворих ІВ групи 

(χ
2
=2,409; p>0,05), та в 8 (24,24%) хворих ІІА групи проти 3 (10,0%) хворих 

ІІВ групи (χ
2
=2,212; p>0,05).  
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У процесі проведеного лікування суттєво зменшився середній 

показник використання нітратів короткої дії в усіх групах обстежених 

пацієнтів, проте більш виразніше – при додатковому використанні препаратів 

кверцетину (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Середні значення добового використання таблеток нітрогліцерину в 

процесі лікування хворих на ІМ 

Термін 

спостереження 

  Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 IIA, n=33 IIB, n=30 

7 доба 3,37±0,02 3,23±0,02* 3,51±0,03# 3,21±0,04** 

28 доба 2,18±0,04ºº 1,89±0,03ºº** 2,21±0,02ºº 1,87±0,04ºº ** 

3 міс. 0,98±0,03ººº 0,87±0,02ººº* 1,02±0,03ººº 0,91±0,04ººº * 

Примітка: 1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

          2. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** 

p<0,001 – порівняно з групою базового лікування; 

         3. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº 

p<0,001 – у межах групи, порівняно з вихідними даними; 

         4. Вірогідність різниці між показниками:  # p<0,05 залежно від 

наявності супутньої АГ. 

 

Як видно з наведеної табл. 4.2, середня кількість спожитих за добу 

таблеток нітрогліцерину хворими на ІМ склала на 7-ий день (3,37±0,02) штук 

та зменшилася на 35,3% (до 2,18±0,04) на 28 день хвороби (p<0,01). У терміні 

3-х міс. після перенесеного ІМ даний показник зменшився на 70,92% (до 

0,98±0,03) (p<0,001). За умови додаткового призначення кверцетину динаміка 

зменшення кількості прийому короткодіючих нітратів була виразнішою: на 

41,49% (із (3,23±0,02) таблеток до (1,89±0,03) таблеток) – на 28 добу 

(p<0,001) та на 73,07% (до (0,87±0,02) таблеток) – на 3-й міс. спостереження 

(p<0,001). 
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Слід зауважити, що за умови супутньої АГ у хворих на ІМ середній 

показник добового використання нітрогліцерину був вищим від аналогічного 

показника в когорті хворих без ГХ, - на 3,99% (p<0,05). У динаміці в групі 

пацієнтів із базовим лікуванням добове споживання нітратів короткої дії 

зменшилося на 37,4% (із (3,51±0,03) таблеток до (2,21±0,02) таблеток) – на 28 

день (p<0,01), на 70,94% (до (1,02±0,03) таблеток) – на 3-й міс. після 

перенесеного ІМ (p<0,001). 

Більш виразною динаміка виявилася в групі додаткового лікування 

кверцетином, де добова потреба в нітрогліцерині зменшилася на 41,74% (із 

(3,21±0,04) таблеток до (1,87±0,04) таблеток) – у термін у 28 днів (p<0,01); на 

71,65% (до (0,91±0,04) таблеток) – у термін 3-х міс. після гострого ІМ 

(p<0,001). 

У процесі лікування не відмітили вірогідної динаміки показників ІМТ 

в усіх групах обстеження, окрім груп із призначенням кверцетину (рис. 4.2). 

Рис. 4.2. Динаміка показника ІМТ (кг/м
2
) у обстежених хворих (Примітка: ІА 

– хворі на ІМ із базовою терапією, ІВ - хворі на ІМ із базовою терапією та 

кверцетином, ІІА - хворі на ІМ та АГ із базовою терапією, ІІВ - хворі на ІМ 

та АГ із базовою терапією та кверцетином; вірогідність різниці *p<0,05). 
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Вірогідні зміни показника ІМТ відмічали на 3-му міс. спостереження. 

Так, його середні значення у ІВ групі зменшилися на 11,82% (до (25,97 

[23,75; 29,0]) кг/м
2
), а в групі ІІВ – на 12,9% (до (27,75 [25,1; 29,0]) кг/м

2
) 

(p<0,05). 

Подібно змінювалися середні значення показника ОТ/ОС (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Динаміка показника ОТ/ОС у обстежених хворих (Примітка: ІА – 

хворі на ІМ із базовою терапією, ІВ - хворі на ІМ із базовою терапією та 

кверцетином, ІІА - хворі на ІМ та АГ із базовою терапією, ІІВ - хворі на ІМ 

та АГ із базовою терапією та кверцетином; вірогідність різниці у процесі 

лікування *p<0,05). 

 

Як видно з наведеного рис. 4.3, середні значення показника ОТ/ОС 

зменшилися в хворих на ІМ із та без АГ, яким до базової терапії додатково 

призначали кверцетин, на 3-й міс. спостереження: до 0,93 [0,78; 0,99] – у ІВ 

групі та до 0,94 [0,79; 0,99] – у ІІВ групі (p<0,05). 

Слід зауважити, що в процесі лікування спостерігали унормування 

показників ліпідограми в усіх групах, проте більш виразно - за умови 

додаткового призначення кверцетину (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Динаміка показників ліпідограми в процесі лікування хворих на ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

ЗХС, ммоль/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

5,84±0,17 

5,67±0,18 

4,97±0,19 ºº 

4,67±0,16 ºº 

 

5,87±0,19 

5,34±0,14º* 

4,87±0,18 ºº* 

4,57±0,18 ººº * 

 

6,23±0,13 

6,01±0,17 

4,95±0,14 ºº 

4,69±0,18 ººº 

 

6,25±0,17 

5,89±0,13º* 

4,99±0,15 ºº 

4,56±0,17 ººº * 

ТГ, ммоль/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

1,21±0,12 

1,22±0,13 

1,19±0,11 

1,17±0,12 

 

1,23±0,12 

1,21±0,11 

1,18±0,13 

1,16±0,11 

 

2,07±0,17 

2,05±0,15 

1,99±0,11 

1,75±0,09º 

 

2,05±0,12 

2,03±0,14 

1,74±0,11º* 

1,71±0,13º 

ХС ЛПНГ, ммоль/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

4,03±0,09 

3,75±0,12º 

2,25±0,11ºº 

2,09±0,11ººº 

 

4,01±0,12 

3,45±0,13ºº* 

2,07±0,11ººº* 

1,85±0,10ººº* 

 

4,17±0,11 

3,88±0,10º 

2,51±0,13ººº 

1,99±0,12 ººº 

 

4,19±0,13 

3,68±0,11ºº* 

2,13±0,13 ººº* 

1,81±0,13 ººº* 



117 

 

Продовження табл. 4.3 

ХС ЛПВГ, ммоль/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

1,63±0,32 

1,61±0,27 

1,67±0,19 

1,79±0,21 

 

1,61±0,21 

1,64±0,24 

1,69±0,27 

1,81±0,29 

 

2,06±0,32 

2,01±0,21 

2,05±0,31 

1,99±0,24 

 

2,03±0,27 

1,99±0,32 

1,98±0,31 

2,01±0,29 

Примітка: 1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

          2. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 – порівняно з групою базового 

лікування; 

         3. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з 

вихідними даними; 

         4. Вірогідність різниці між показниками:  # p<0,05 залежно від наявності супутньої АГ.
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Як видно з табл. 4.3, середні значення концентрації ЗХС у плазмі 

крові хворих на ІМ, яким призначали базову терапію, вірогідно 

зменшувалися на 28 добу спостереження – на 14,9% (до (4,97±0,19) ммоль/л) 

(p<0,01), а на 3-й міс. після перенесеної недуги – на 20,03% (до (4,67±0,16) 

ммоль/л) (p<0,001). У той час, додаткове призначення кверцерину 

обумовлювало швидше унормування даного показника, починаючи з 7-ї доби 

– на 9,03% (до (5,34±0,14) ммоль/л) (p<0,05). На 28-му добу вміст ЗСХ склав 

(4,87±0,18) ммоль/л, що на 17,04% менше вихідних значень (p<0,01), а на 3-

му міс. – (4,57±0,18) ммоль/л, що на 22,15% менше показника до лікування 

(p<0,001). 

Подібним чином змінювалася плазмова концентрація ЗХС у хворих на 

ІМ та АГ. Якщо у групі базового лікування зазначений показник вірогідно 

зменшувався тільки на 28 день чи 3-ій міс.: на 20,54% (до (4,95±0,14) 

ммоль/л) та на 24,72% (до (4,69±0,18) ммоль/л), відповідно (p<0,01), то за 

умови додаткового використання кверцетину – із сьомого дня лікування (на 

5,76% (до (5,89±0,13) ммоль/л), p<0,05). Відповідно, на 28-му добу – на 

20,16% (до (4,99±0,15) ммоль/л, p<0,01) та наприкінці спостереження – на 

27,04% (до (4,56±0,17) ммоль/л, p<0,001). 

Вірогідні зміни вмісту ТГ у плазмі крові спостерігали тільки в когорті 

хворих на ІМ із АГ, де даний показник зменшився наприкінці дослідження на 

15,46% (до (1,75±0,09) ммоль/л, p<0,05) у когорті базового лікування, та на 

15,12% (до (1,74±0,11) ммоль/л, p<0,05) і на 16,59% (до (1,71±0,13) ммоль/л, 

p<0,05) у когорті пацієнтів із додатковим призначенням кверцетину, 

відповідно на 28-й день та 3-й міс. спостереження. 

Вміст у крові ХСЛПНГ зменшувався в крові хворих усіх обстежених 

груп унаслідок призначення статинів, проте виразніше - при додатковому 

вживанні кверцетину. Так, у пацієнтів ІА групи даний показник знизився на 

6,95% (до (3,75±0,12) ммоль/л, p<0,05) – на 7-й день, на 44,17% (до 

(2,25±0,11) ммоль/л p<0,01) – на 28-му добу, на 48,14% (до (2,09±0,11) 

ммоль/л p<0,001) – на кінець дослідження. У той час, у групі ІВ концентрація 
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ХСЛПНГ зменшувалася на 13,97% (до (3,45±0,13) ммоль/л, p<0,01), на 

48,38% (до (2,07±0,11) ммоль/л p<0,001) та на 53,87% (до (1,85±0,10) ммоль/л 

p<0,001), відповідно. 

Подібним чином змінювалася динаміка даного параметру в хворих на 

ІМ із АГ. Так, у ІІА групі рівень ХСЛПНГ знизився упродовж визначеного 

терміну спостереження на 6,95% (до (3,88±0,10) ммоль/л, p<0,05) – на 7-й 

день, на 39,81% (до (2,51±0,13) ммоль/л p<0,001) – на 28-му добу, на 52,28% 

(до (1,99±0,12) ммоль/л p<0,001) – на кінець дослідження. А в групі з 

додатковим призначенням препаратів кверцетину його плазмовий вміст 

зменшувався на 12,17% (до (3,68±0,11) ммоль/л, p<0,01), на 49,16% (до 

(2,13±0,13) ммоль/л p<0,001) та на 56,80% (до (1,81±0,13) ммоль/л p<0,001), 

відповідно. 

Зміни плазмових рівнів ХСЛПВГ були недостовірними. 

Слід зауважити, що додаткове призначення кверцетину хворим на ІМ 

із чи без АГ наприкінці терміну спостереження дозволило збільшити 

кількість осіб із досягнутими цільовими рівнями ХСЛПНГ: 30 проти 21-  у 

першій групі обстеження (OR=0,25 (95% CI 0,08-0,85; p=0,038)); та 27 проти 

22 – другій групі обстеження (OR=0,26 (95% CI 0,06-0,93; p=0,038)). 

У ході дослідження не виявили вірогідних змін вмісту в сироватці 

крові сечовини в усіх групах обстеження (табл. 4.4). 

Додаткове призначення кверцетину володіло помірним 

нефропротекторним ефектом, непрямим виявом чого було зменшення вмісту 

креатиніну в плазмі крові хворих на 3-му міс. після перенесеного ІМ: на 

8,07% (із (96,23±5,16) мкмоль/л до (88,46±4,89) мкмоль/л, p>0,05) – у першій 

групі та на 20,3% (із (112,54±5,42) мкмоль/л до (89,69±5,22) мкмоль/л, 

p<0,05) – у другій групі. 

Упродовж періоду спостереження відмічали зменшення активності 

АсАТ у сироватці крові, починаючи з 7-ї доби ІМ, більш виразне в групах 

хворих із додатковим вживанням препаратів кверцетину.  
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Таблиця 4.4 

Динаміка основних показників обміну речовин в процесі лікування хворих на ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

Сечовина, ммоль/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

6,64±0,27 

6,57±0,28 

6,43±0,21  

6,67±0,26  

 

6,67±0,29 

6,34±0,24 

6,47±0,21 

6,57±0,23 

 

7,23±0,23 

6,99±0,27 

6,95±0,23 

6,94±0,24  

 

7,21±0,21 

6,98±0,22 

6,99±0,25  

6,96±0,27  

Креатинін, мкмоль/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

101,89±4,52 

98,89±6,43 

97,99±7,11 

95,47±6,87 

 

96,23±5,16 

91,71±6,11 

92,47±5,41 

88,46±4,89 

 

105,47±6,81 

102,78±7,21 

101,21±5,25 

99,87±5,74 

 

112,54±5,42 

105,41±6,14 

92,41±7,11 

89,69±5,22º 

АсАТ, Од/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

54,73 [26,75; 57,25] 

43,75 [16,25; 45,75]º 

32,25 [11,15; 37,75]ºº 

32,21 [11,00; 35,75]ºº 

 

56,21 [27,82; 58,95] 

43,15 [17,25; 48,15]º 

31,07 [11,25; 36,55]ºº 

29,95 [10,15; 33,13]ºº 

 

72,25 [29,80; 90,20]# 

53,75 [26,80; 58,35]º# 

42,51[18,70; 47,20]ºº# 

36,21 [14,25; 37,55]ºº 

 

74,15 [29,95; 92,25]# 

45,75 [23,82; 51,15]º* 

32,75 [12,45; 36,75]ºº* 

31,54 [11,20; 34,95]ºº* 
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Продовження табл. 4.4 

АлАТ, Од/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

38,35 [21,30; 42,15] 

37,75 [19,65; 45,55] 

36,95 [18,30; 44,30] 

37,63 [20,15; 45,27] 

 

37,75 [17,45; 44,25] 

36,25 [19,65; 43,25] 

36,77 [18,30; 44,00] 

37,43 [19,95; 45,20] 

 

45,25 [23,70; 54,50] 

43,15 [22,95; 50,15] 

40,75 [22,85; 49,50] 

42,15 [21,90; 47,75] 

 

46,15 [24,00; 57,55] 

41,95 [21,25; 53,72] 

41,72 [20,85; 51,15] 

39,95 [19,75; 48,35] 

Глюкоза, ммоль/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

7,47±0,83 

6,98±0,89 

5,89±0,78 

5,49±0,78º 

 

7,53±0,99 

6,47±0,78 

5,37±0,55º 

5,11±0,68ºº 

 

6,31±0,21 

6,11±0,22 

6,07±0,27 

5,11±0,31º 

 

6,35±0,19 

6,07±0,21 

5,14±0,22º 

5,07±0,17ºº 

Примітка: 1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m) чи непараметричні дані Me [LQ; UQ]; 

          2. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 – порівняно з групою базового 

лікування; 

         3. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з 

вихідними даними; 

         4. Вірогідність різниці між показниками:  # p<0,05 залежно від наявності супутньої АГ. 
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Так, даний показник у пацієнтів ІА групи зменшився в динаміці на 

20,1% (до (43,75 [16,25; 45,75]) Од/л; p<0,05) – через 1 тиждень лікування, на 

41,07% (до (32,25 [11,15; 37,75]) Од/л; p<0,01) – на 28-й день лікування, на 

41,15% (до (32,21 [11,00; 35,75]) Од/л; p<0,01) – наприкінці дослідження. У 

хворих ІВ групи динаміка була наступною: на 23,23% (до (43,15 [17,25; 

48,15]) Од/л; p<0,05); на 44,73% (до (31,07 [11,25; 36,55]) Од/л; p<0,01) та на 

46,72% (до (29,95 [10,15; 33,13]) Од/л; p<0,01), відповідно. 

За умови супутньої АГ активність АсАТ зменшувалася в групі ІІА на 

25,61% (до (53,75 [26,80; 58,35]) Од/л; p<0,05) – через 1 тиждень лікування, 

на 41,16% (до (42,51[18,70; 47,20]) Од/л; p<0,01) – на 28-й день лікування, на 

49,88% (до (36,21 [14,25; 37,55]) Од/л; p<0,01) – на 3-ій міс. після ІМ. На 

противагу, додаткове призначення кверцетину призводило до більш 

виразного унормування даного показника. Так, активність ферменту в крові 

зменшилася в динаміці на: 38,3% (до (45,75 [23,82; 51,15]) Од/л; p<0,05); 

55,83% (до (32,75 [12,45; 36,75]) Од/л; p<0,01), 57,46% (до (31,54 [11,20; 

34,95]) Од/л; p<0,01), відповідно. 

Активність АлАТ вірогідно не змінювалася в жодній із груп 

обстеження. 

У міру зміни фаз гострого ІМ та його трансформації в стабільну ІХС 

відмічали унормування рівнів глюкози в сироватці крові пацієнтів ІА групи. 

Зокрема, вірогідне зменшення даного показника спостерігали через 3 міс. 

після ІМ – на 26,51% (до (5,49±0,78) ммоль/л, p<0,05). Додаткове 

призначення препаратів кверцетину спричиняло зменшення рівня глюкози 

вже з 28-ї доби – на 28,68% (до (5,37±0,55) ммоль/л p<0,05), а наприкінці 

дослідження – на 32,14% (до (5,11±0,68) ммоль/л p<0,01). 

За умови супутньої АГ відмічали подібні зміни: унормування рівня 

глюкози на 3-му міс. (на 19,02% (до (5,11±0,31) ммоль/л, p<0,05) в ІІА групі, 

та на 19,06% (до (5,14±0,22) ммоль/л, p<0,05) із 28-го дня й на 20,16% (до 

(5,07±0,17) ммоль/л p<0,01) наприкінці дослідження в ІІВ групі. 

Динаміка основних показників гемодинаміки наведена в табл. 4.5. 
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Таблиця 4.5 

Динаміка основних показників ремоделювання серця в процесі лікування хворих на ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

ЧСС, уд. за хв. 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

77,27±2,61 

65,42±2,11 ºº 

63,11±2,44 ºº 

65,74±2,74 ºº 

 

79,47±2,71 

63,77±2,23 ºº 

64,47±2,11 ºº 

63,74±2,74 ºº 

 

78,57±2,31 

62,41±2,24 ºº 

62,54±2,47 ºº 

61,44±2,57 ºº 

 

79,12±2,37 

63,11±1,62 ºº 

61,15±1,97 ºº 

63,44±1,54 ºº 

САТ, мм рт.ст. 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

124,74±2,11 

121,91±2,74 

122,28±3,11 

125,11±3,41 

 

126,21±1,98 

123,74±3,74 

124,11±3,63 

123,81±2,39 

 

162,71±3,11 

127,64±2,87 ºº 

126,71±3,41 ºº 

127,65±2,78 ºº 

 

167,74±2,99 

125,74±3,77 ºº 

127,14±3,21 ºº 

125,41±2,89 ºº 

ДАТ, мм рт.ст. 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

81,47±2,41 

82,47±2,11 

79,97±3,01 

80,11±2,77 

 

82,23±2,34 

81,11±3,03 

80,79±3,77 

81,21±2,77 

 

95,74±1,69 

82,17±2,33 ºº 

80,78±2,29 ºº 

81,47±2,92 ºº 

 

96,65±1,99 

81,47±2,31 ºº 

82,21±3,01 ºº 

80,77±1,97 ºº 

Примітка: 1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

          2. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з 

вихідними даними; 

         3. Вірогідність різниці між показниками:  # p<0,05 залежно від наявності супутньої АГ. 
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Відмічали суттєве зменшення ЧСС у процесі лікування в усіх групах 

обстеження, яке носило однаковий характер. Так, в ІА групі даний показник 

зменшувався на 18,01% (до (65,42±2,11) уд. за хв. (p<0,01)) на 7-му добу, на 

20,89% (до (63,11±2,44) уд. за хв. (p<0,01)) на 28-му добу, на 17,59% (до 

(65,74±2,74) уд. за хв. (p<0,01)) на 3-ій міс. Подібні зміни спостерігали в ІВ 

групі, де середні значення ЧСС зменшувалися на 21,53% (до (63,77±2,23) уд. 

за хв. (p<0,01)), на 20,67% (до (64,47±2,11) уд. за хв. (p<0,01)) та на 21,57% 

(до (63,74±2,74) уд. за хв. (p<0,01)), відповідно. 

Негативна динаміка ЧСС в ІІА склала, відповідно: на 21,76% (до 

(62,41±2,24) уд. за хв. (p<0,01)), на 21,60% (до (62,54±2,47) уд. за хв. (p<0,01)) 

та на 22,98% (до (61,44±2,57) уд. за хв. (p<0,01)); а за умови додаткового 

призначення кверцетину – на 19,65% (до (63,11±1,62) уд. за хв. (p<0,01)), на 

22,14% (до (61,15±1,97) уд. за хв. (p<0,01)) та на 19,23% (до (63,44±1,54) уд. 

за хв. (p<0,01)). 

Вірогідної різниці в середніх значеннях рівнів АТ у хворих на ІМ без 

супутньої АГ в процесі лікування не відмічали.  

У когорті пацієнтів із ІМ, що виник на тлі АГ, спостерігали 

унормування АТ в усі періоди дослідження без вірогідної різниці в групі з 

додатковим прийомом кверцетину. 

Таким чином, додаткове призначення кверцетину призводить до 

зменшення числа реперфузійних ускладнень, кращої клінічної картини в 

хворих на ІМ на тлі АГ, а також покращує прогноз шляхом позитивного 

впливу на показники ліпідограми, вуглеводного обміну та антропометричних 

параметрів. 

 

4.2. Особливості впливу кверцетину на процеси ремоделювання 

серцевого м’яза в хворих на інфаркт міокарда, який виник на тлі 

артеріальної гіпертензії 

Динаміка показників трансторакальної ЕхоКГ у процесі лікування 

наведена в табл. 4.6. 
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Таблиця 4.6 

Динаміка основних показників ЕхоКГ в процесі лікування хворих на ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

Діаметр ЛП, см 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

3,70 [3,45; 4,35] 

3,67 [3,43; 4,37] 

3,63 [3,40; 4,30] 

3,54 [2,94; 3,94]º 

 

3,85 [3,55; 4,45] 

3,65 [3,40; 4,40] 

3,55 [3,10; 4,00]º* 

3,41 [3,10; 3,65]ºº* 

 

4,15 [3,45; 4,35] 

3,99 [3,30; 4,25] 

3,95 [3,75; 4,15] 

3,80 [3,20; 4,05]◦ 

 

4,05 [3,35; 2,30] 

3,87 [3,54; 4,43] 

3,83 [3,51; 4,10]◦* 

3,56 [3,11; 3,99] ºº* 

КДО, мл 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

130,12 [105,11; 165,12] 

128,75 [100,0; 159,13] 

126,43 [99,95; 155,14] 

121,15 [95,14; 145,21]◦ 

 

133,25 [109,25; 167,56] 

127,56 [99,75; 156,29] 

125,97 [99,25; 154,75] 

119,75 [93,15; 135,85]◦ 

 

123,75 [101,95; 148,15] 

121,65 [96,35; 147,15] 

121,45 [96,15; 148,00] 

111,21[95,78;147,87]◦ 

 

124,27 [100,97; 147,68] 

123,76 [99,97; 146,23] 

121,14 [96,75; 147,56] 

111,17 [96,32; 146,56]◦ 

КСО, мл 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

61,15 [47,95; 63,25] 

60,75 [46,15; 62,15] 

59,75 [45,15; 61,00] 

53,45 [39,75; 54,15]◦ 

 

62,25 [48,15; 64,45] 

60,25 [45,75; 62,15] 

58,25 [46,15; 60,75] 

51,75 [38,15; 52,25]◦ 

 

58,35 [45,35; 62,00] 

56,75 [44,25; 61,35] 

55,25 [41,15; 59,75] 

49,75 [36,75; 51,95]◦ 

 

59,65 [46,35; 63,35] 

57,95 [45,15; 62,35] 

54,25 [42,55; 59,15] 

49,15 [36,25; 51,25]◦ 
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Продовження табл. 4.6 

КДР, см 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

5,13 [4,61; 5,82] 

5,11 [4,56; 5.79] 

5,09 [4,47; 5,74] 

4,87 [4,11; 5,13]◦ 

 

5,11 [4,59; 5,77] 

5,08 [4,43; 5,67] 

4,99 [4,23; 5,59] 

4,83 [4,09; 5,11]◦ 

 

4,99 [4,56; 5,51] 

4,95 [4,55; 5,49] 

4,94 [4,45; 5,23] 

4,81 [4,09; 5,09]◦ 

 

 5,10 [4,59; 5,80] 

5,07 [4,41; 5,63] 

4,98 [4,21; 5,43] 

4,83 [4,11; 5,07]◦ 

КСР, см 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

3,85 [3,45; 4,25] 

3,81 [3,29; 4,21] 

3,79 [3,21; 4,18] 

3,56 [3,11; 3,99]◦ 

 

3,87 [3,47; 4,26] 

3,82 [3,33; 4,22] 

3,81 [3,27; 4,16] 

3,54 [3,07; 3,89]◦ 

 

3,71 [3,19; 4,11] 

3,69 [3,17; 4,03] 

3,65 [3,11; 3,99] 

3,42 [3,01; 3,75]◦ 

 

3,72 [3,21; 4,13] 

3,68 [3,15; 4,01] 

3,63 [3,12; 3,87] 

3,40 [3,00; 3,60]◦ 

ФВ ЛШ, % 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

48,76±0,97 

49,23±0,96 

49,11±0,76 

53,14±0,67◦ 

 

49,11±0,78 

50,43±0,89 

51,45±0,99 

55,14±0,54◦ 

 

53,49±0,71 

54,78±0,87 

55,11±0,98 

59,43±0,77◦ 

 

53,17±0,83 

54,34±0,74 

55,65±0,69 

60,11±0,68◦ 

Примітка: 1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m) чи непараметричні дані Me [LQ; UQ]; 2. Вірогідність 

різниці між показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 – порівняно з групою базового лікування; 3. Вірогідність 

різниці між показниками:  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з вихідними даними.
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У процесі проведеного лікування відмічали зменшення діаметру ЛП в 

усіх групах обстеження наприкінці лікування, проте більш виразніше в 

когорті хворих на ІМ, яким додатково призначали кверцетин. Зокрема, у ІА 

групі середні значення розміру ЛП зменшилися на 3-й міс. на 4,32% (до (3,54 

[2,94; 3,94]) см; p<0,05), у той час як в групі ІВ подібні зміни відбувалися, 

починаючи з 28-ї доби – на 7,79% (до (3,55 [3,10; 4,00]) см; p<0,05) та на 

11,73% (до (3,41 [3,10; 3,65]) см; p<0,01), відповідно.  

Серед хворих ІІА групи розмір ЛП вірогідно зменшився наприкінці 

дослідження – на 8,43% (до (3,80 [3,20; 4,05]) см; p<0,05). Поряд з тим, у ІІВ 

групі – на 5,43% (до (3,83 [3,51; 4,10]) см; p<0,05) із 28-ї доби та на 12,09% 

(до (3,56 [3,11; 3,99]) см; p<0,01) після 3-х місячної терапії.  

Вірогідне зменшення показника КДО відмічали тільки наприкінці 

обстеження, яке не відрізнялося серед пацієнтів різних груп: на 6,89% (до 

(121,15 [95,14; 145,21]) мл; p<0,05) у ІА групі; на 10,13% (до (119,75 [93,15; 

135,85]) мл; p<0,05) у ІВ групі; на 10,13% (до (111,21[95,78;147,87]) мл; 

p<0,05) у ІІА групі; на 10,54% (до (111,17 [96,32; 146,56]) мл; p<0,05) у ІІВ 

групі. 

Подібним чином змінювалися середні значення КСО ЛШ: на 12,44% 

(до (53,45 [39,75; 54,15]) мл; p<0,05) у пацієнтів ІА групи на 3-й міс. після ІМ; 

на 16,87% (до (51,75 [38,15; 52,25]) мл; p<0,05) у пацієнтів ІВ групи; на 

14,74% (до (49,75 [36,75; 51,95]) мл; p<0,05) у пацієнтів ІІА групи; на 17,6% 

(до (49,15 [36,25; 51,25]) мл; p<0,05) у пацієнтів ІІВ групи. 

Не встановлено вірогідної різниці у зменшенні значень КДР ЛШ між 

групами з різними лікувальними стратегіями наприкінці дослідження. Так, 

даний показник знизився на 5,07% (до (4,87 [4,11; 5,13]) см; p<0,05) у 

пацієнтів ІА групи; на 5,48% (до (4,83 [4,09; 5,11]) см; p<0,05) у пацієнтів ІВ 

групи; на 3,61% (до (4,81 [4,09; 5,09]) см; p<0,05) у пацієнтів ІІА групи; та на 

5,29% (до (4,83 [4,11; 5,07]) см; p<0,05) у пацієнтів ІІВ групи. 

Аналогічні зміни відмічали й стосовно динаміки показника КСР ЛШ. 

На 3-ій міс. спостереження він зменшився в хворих ІА групи на 7,53% (до 
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(3,56 [3,11; 3,99]) см; p<0,05), ІВ групи – на 8,53% (до (3,54 [3,07; 3,89]) см; 

p<0,05), ІІА групи – на 7,82% (до (3,42 [3,01; 3,75]) см; p<0,05), ІІВ групи – на 

8,6% (до (3,40 [3,00; 3,60]) см; p<0,05). 

Усі призначені терапевтичні стратегії в однаковій мірі обумовлювали 

зростання середніх значень ФВ ЛШ наприкінці дослідження. Додаткове 

призначення кверцетину показало тенденцію до більш кращого унормування 

даного показника. Зокрема, ФВ в хворих ІА групи зросла на 8,98% (до 

(53,14±0,67)%; p<0,05), ІВ групи – на 12,28% (до (55,14±0,54)%; p<0,05), ІІА 

групи – на 11,1% (до (59,43±0,77)%; p<0,05), ІІВ групи – на 13,05% (до 

(60,11±0,68)%; p<0,05). 

Зменшення ЕхоКГ-ознак гіпертрофії ЛШ виразніше відбувалося в 

пацієнтів із ІМ, що виник на тлі АГ (табл. 4.7). На візиті 3-го місяця ММ ЛШ 

зменшилася на 12,98% у хворих ІА групи (до (207,25 [181,15; 250,25]) г; 

p<0,05); у хворих ІВ групи – на 15,91% (до (175,45 [140,0; 200,10]) г; p<0,05); 

у хворих ІІА групи – на 24,46% (до (170,45 [130,25; 195,1]) г; p<0,01); у 

хворих ІІВ групи – на 25,16% (до (165,10 [125,1; 190,15]) г; p<0,01). При 

цьому, кверцетин, очевидно, потенціював дію основних терапевтичних схем. 

Відповідним чином, спостерігали зменшення середніх значень 

ІММЛШ: на 10,24% (до (91,65 [75,45; 100,85]) г/м
2
; p<0,05) – у ІА групі; на 

12,55% (до (90,25 [74,15; 98,75]) г/м
2
; p<0,05) – у ІВ групі; на 19,7% (до (88,65 

[71,20; 96,85]) г/м
2
; p<0,01) – у ІІА групі; на 22,81% (до (86,45 [69,75; 94,45]) 

г/м
2
; p<0,01) – у ІІВ групі. 

Середні значення ВТС ЛШ зменшувалися на 3-ій міс. в когорті хворих 

після ІМ, що виник без АГ, - на 9,76% (до 0,37 [0,31; 0,42]; p<0,05) при 

стандартному лікуванні, на 11,9% (до 0,37 [0,30; 0,40]; p<0,05) при 

додатковому призначенні кверцетину. У той час, за умови супутньої АГ 

даний показник зменшувався більш виразніше: на 18,18% (до 0,36 [0,29; 

0,39]) та на 20,1% (до 0,37 [0,28; 0,39]), відповідно (p<0,01). 
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Таблиця 4.7 

Динаміка основних показників ремоделювання серця в процесі лікування хворих на ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

ММ ЛШ, г 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

207,25 [181,15; 250,25] 

204,75 [178,15; 246,75] 

200,70 [175,25; 240,0] 

180,35[145,35;205,15]◦ 

 

208,65[182,15; 255,75] 

203,90 [180,15;250,45] 

195,80[170,15; 230,25] 

175,45 [140,0; 200,10]◦ 

 

225,65[193,75;290,15]# 

221,10[184,35;285,45]# 

217,10 [179,40;278,0]# 

170,45[130,25;195,1]◦◦# 

 

220,60[190,15;288,75]# 

218,45[183,15;170,0]# 

213,25[180,0;265,45]# 

165,10[125,1;190,15]◦◦# 

ІММ ЛШ, г/м
2
 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

102,10 [89,20; 119,30] 

101,75 [88,15; 116,25] 

98,35 [84,75; 112,45] 

91,65 [75,45; 100,85]◦ 

 

103,20 [90,30;120,10] 

101,40 [88,20; 114,80] 

97,75 [83,15; 112,85] 

90,25 [74,15; 98,75]◦ 

 

110,40 [95,10; 130,30]# 

108,25 [94,75; 128,45]# 

104,30 [92,30; 126,60] 

88,65 [71,20; 96,85]◦ 

 

112,0 [96,20; 134,20]# 

108,40 [94,30; 128,60]# 

102,20 [88,40; 116,60]◦ 

86,45 [69,75; 94,45]◦◦ 

ВТС ЛШ 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

0,41 [0,36; 0,49] 

0,41 [0,35; 0,48] 

0,40 [0,33; 0,45] 

0,37 [0,31; 0,42]◦ 

 

0,42 [0,36; 0,51] 

0,40 [0,33; 0,44] 

0,39 [0,32; 0,41] 

0,37 [0,30; 0,40]◦ 

 

0,44 [0,38; 0,52]# 

0,43 [0,39; 0,51] 

0,41 [0,34; 0,49] 

0,36 [0,29; 0,39]ºº 

 

0,45 [0,39; 0,53]# 

0,44 [0,38; 0,53]# 

0,40 [0,31; 0,44] 

0,37 [0,28; 0,39]ºº 

Примітка: 1. Вказані середні значення як непараметричні дані (Me [LQ; UQ]); 

          2. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з 

вихідними даними; 

         3. Вірогідність різниці між показниками:  # p<0,05 залежно від наявності супутньої АГ. 
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У міру унормування стану хворих на ІМ відмічали зменшення вмісту 

в плазмі крові NT-proBNP, яке більш виразно проявлялося за умови 

додаткового призначення кверцетину (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Динаміка вмісту плазмового NT-proBNP (пг/мл)  у обстежених 

хворих (Примітка: ІА – хворі на ІМ із базовою терапією, ІВ - хворі на ІМ із 

базовою терапією та кверцетином, ІІА - хворі на ІМ та АГ із базовою 

терапією, ІІВ - хворі на ІМ та АГ із базовою терапією та кверцетином; 

Вірогідність різниці між показниками::  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 – 

порівняно з групою базового лікування;  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у 

межах групи, порівняно з вихідними даними;  # p<0,05 залежно від наявності 

супутньої АГ).  

 

Як видно з наведеного рис. 4.4, плазмові рівні NT-proBNP в ІА групі 

хворих зменшилися на 7-му добу на 12,17% (із (470,57 [316,74; 661,71]) пг/мл 



131 

 

до (413,31 [275,11; 627,61]) пг/мл)) (p<0,05); на 28-му добу – на 36,58% (до 

(298,44 [201,14; 371,59]) пг/мл) (p<0,01); на 3-й міс. – на 60,13% (до (187,61 

[119,21; 264,35]) пг/мл) (p<0,001). Поряд з цим, при додатковому призначенні 

кверцетину динаміка була виразнішою: відповідно, – на 18,11% (із (475,61 

[318,21; 674,47]) пг/мл до (389,49 [254,89; 571,94]) пг/мл) (p<0,05); на 49,12% 

(до (241,97 [111,29; 299,85]) пг/мл) (p<0,01) та на 68,63% (до (149,21 [101,15; 

197,54]) пг/мл) (p<0,001). 

Подібним чином зменшувалися рівні NT-proBN у групі хворих ІМ, 

який виник на тлі АГ. Зокрема, в ІІА групі даний показник зменшився на 

14,1% (із (604,41 [429,13; 785,61]) пг/мл до (519,79 [361,67; 614,69]) пг/мл) на 

7-му добу (p<0,01); на 50,05% (до (301,92 [211,71; 385,97]) пг/мл) на 28-му 

добу (p<0,001) та на 66,99% (до (199,49[113,35;274,16]) пг/мл) на 3-ій міс. 

(p<0,001). Слід зауважити більш вірогідне унормування концентрації NT-

proBN у плазмі крові при включенні до лікування кверцетину: відповідно, – 

на 30,42% (із (593,74 [361,67; 614,69]) пг/мл до (413,13 [301,99; 490,91]) 

пг/мл) (p<0,01); на 59,79% (до (238,74 [109,09; 287,79]) пг/мл) (p<0,001) та на 

76,7% (до (138,34 [101,15; 171,73]) пг/мл) (p<0,001). 

Додаткове призначення кверцетину обумовлювало тенденцію до 

більш виразнішого унормування плазмових рівнів NT-proBN як у хворих 

після перенесеного ІМ без АГ [OR=0,61 (95% CI 0,21-1,81; p=0,527)], так і на 

тлі ГХ [OR=0,38 (95% CI 0,11-1,31; p=0,189)]. 

Вірогідне зменшення плазмової концентрації Фн спостерігалося з 28-ї 

добу в усіх групах обстежених пацієнтів, проте більш виразніше за умови 

додаткового призначення препаратів кверцетину (табл. 4.8). Так, у ІА групі 

даний параметр зменшився на 21,12% (до (378,54±16,14) мкг/мл; p<0,01), а 

наприкінці дослідження – на 43,35% ( до (271,87±15,61) мкг/мл; p<0,001). 

У хворих ІВ групи вміст Фн у плазмі знизився на 33,57% (до 

(321,21±13,47) мкг/мл; p<0,01) із 28-ї доби; на 51,70% (до (233,56±12,87) 

мкг/мл; p<0,01) із 3-го міс., що 15,15% та 14,1%, відповідно, більше, ніж у 

групі базового лікування (p<0,05). 
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Таблиця 4.8 

Динаміка маркерів фіброзу в процесі лікування хворих на ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

Фібронектин, мкг/мл 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

479,87±15,41 

471,43±14,11 

378,54±16,14ºº 

271,87±15,61ººº 

 

483,56±17,11 

476,21±14,47 

321,21±13,47ººº* 

233,56±12,87ººº* 

 

494,74±16,11 

483,47±17,14 

391,87±15,47ºº 

301,14±13,47ººº# 

 

489,77±17,11 

481,57±14,54 

365,68±13,74ºº*# 

254,71±19,11ººº* 

ММП-9, нг/мл 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

91,78±6,98 

81,14±4,23º 

75,74±5,14ºº 

69,17±7,11ºº 

 

93,74±5,87 

80,13±6,11º 

61,33±5,77ºº* 

58,77±4,78ººº* 

 

97,89±5,79 

85,47±4,78º 

77,56±6,11º 

74,11±5,11ºº 

 

98,74±6,32 

83,74±5,11º 

64,74±4,98ºº* 

61,17±5,74ººº* 

Примітка: 1. Вказані середні значення як непараметричні дані (Me [LQ; UQ]); 

          2. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з 

вихідними даними; 

         3. Вірогідність різниці між показниками:  # p<0,05 залежно від наявності супутньої АГ; 

         4. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 – порівняно з групою базового 

лікування. 
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Подібним чином відбувалися зміни в когорті хворих на ІМ та супутню 

АГ. Так, у ІІА групі рівні Фн у крові зменшилися на 28 добу на 20,79% (до 

(391,87±15,47) мкг/мл; p<0,01), а на 3-й міс. – на 39,13% (до (301,14±13,47) 

мкг/мл; p<0,001). Слід зауважити повільніше зниження згаданого показника 

за умови супутньої АГ (∆=9,72%, p<0,05). 

Додаткове призначення кверцетину призводило до інтенсивнішого 

зменшення Фн у плазмі крові: на 25,34% (до (365,68±13,74) мкг/мл; p<0,01) у 

28-денний термін спостереження та на 47,99% (до (254,71±19,11) мкг/мл; 

p<0,01) на 3-й міс. після ІМ, що, відповідно, на 9,72% та 8,3% більше, ніж у 

групі базового лікування (p<0,05). 

Проведена реваскуляризація та фармакологічне лікування ІМ 

призводили до редукції рівнів ММП-9 к крові хворих на ІМ, починаючи з 7-ї 

доби спостереження, проте більш виразно в когорті пацієнтів, які додатково 

отримували кверцетин.  

Так, зменшення даного показника в ІА групі відбувалося на 11,59% (із 

(91,78±6,98) нг/мл до (81,14±4,23) нг/мл; p<0,05) – на 7-му добу, на 17,48% 

(до (75,74±5,14) нг/мл; p<0,01) – на 28-му добу та на 24,63% (до (69,17±7,11) 

нг/мл; p<0,001) – на 3-ій міс. Натомість, у ІВ групі динаміка виявилася 

наступною: на 14,52% (із (93,74±5,87) нг/мл до (80,13±6,11) нг/мл; p<0,05), на 

34,57% (до (61,33±5,77) нг/мл; p<0,01) та на 37,31% (до (58,77±4,78) нг/мл; 

p<0,001), відповідно, що в динамці в терміні 28 доба – 3 міс. на 19,03% та 

15,04% більше, ніж у групі базового лікування (p<0,05). 

За умови супутньої АГ в хворих на ІМ ІІА групи спостерігали 

зменшення титрів ММП-9 у сироватці крові на 12,69% (із (97,89±5,79) нг/мл 

до (85,47±4,78) нг/мл; p<0,05), на 20,77% (до (77,56±6,11) нг/мл; p<0,01) та на 

24,29% (до (74,11±5,11) нг/мл; p<0,001) у відповідні терміни спостереження. 

Виразніше даний показник унормовувався за умови призначення до 

базової терапії кверцетину, відповідно – на 15,19% (із (98,74±6,32) нг/мл до 

(83,74±5,11) нг/мл; p<0,05), на 34,43% (до (64,74±4,98) нг/мл; p<0,01) та на 
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38,05% (до (61,17±5,74) нг/мл; p<0,001), що в динамці в терміні 28 доба – 3 

міс. на 16,53% та 17,46% більше, ніж у групі базового лікування (p<0,05). 

Таким чином, реваскуляризація та медикаментозна терапія хворих на 

ІМ стримують процеси постінфарктного ремоделювання міокарда ЛШ. 

Однак, додаткове призначення кверцетину чинить більш виразний вплив на 

різні патогенетичні ланки даного процесу. 

 

4.3. Динаміка показників хронічного запального процесу низької 

інтенсивності в хворих на інфаркт міокарда та артеріальну гіпертензію 

залежно від диференційованих терапевтичних стратегій 

Вірогідне зменшення загального числа лейкоцитів у периферійній 

крові всіх обстежених хворих на ІМ відмічалося з 7-ї доби (табл. 4.9). Так, у 

пацієнтів ІА групи даний показник знизився на 17,17% (із (6,93±0,41) х10
9
/л 

до (5,74±0,21) х10
9
/л; p<0,05), а на 28-му добу та 3-ій міс., відповідно – на 

17,89% (до (5,69±0,42) х10
9
/л; p<0,05) та на 17,61% (до (5,71±0,37) х10

9
/л; 

p<0,05), порівняно з вихідними значеннями.  

Додаткове призначення кверцетину чинило більш виразний вплив на 

динаміку кількості лейкоцитів, починаючи з 28-ї доби спостереження. 

Зокрема, на 7-й день даний показник зменшився на 16,64% (із (6,97±0,28) 

х10
9
/л до (5,81±0,37) х10

9
/л; p<0,05), через 28 днів – на 22,38% (до (5,41±0,21) 

х10
9
/л; p<0,01), що на 4,92% менше від подібного параметру в групі базового 

лікування (p<0,05), та на 22,69% (до (5,39±0,31) х10
9
/л; p<0,01) наприкінці 

дослідження, що на 5,6% менше від подібного параметру в ІА групі (p<0,05). 

Тотожні зміни відмічалися в ІІА групі хворих, де число лейкоцитів на 

7-й день зменшилося на 14,42% (із (7,21±0,31) х10
9
/л до (6,17±0,47) х10

9
/л; 

p<0,01), на 28-й день – на 16,92% (до (5,99±0,33) х10
9
/л; p<0,01), на 3-й міс. 

після перенесеного ІМ – на 17,34% (до (5,96±0,41) х10
9
/л; p<0,01). Натомість, 

у групі ІІВ уміст білих кров’яних тілець знизився, відповідно, на: 13,63% (із 

(7,19±0,23) х10
9
/л до (6,21±0,31) х10

9
/л; p<0,01); 24,62% (до (5,42±0,21) 

х10
9
/л; p<0,01); 24,48%  (до (5,43±0,20) х10

9
/л; p<0,01), що на 9,52% та 8,89%  
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Таблиця 4.9 

Динаміка показників лейкограми в процесі лікування хворих на ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

Лейкоцити, х10
9
/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

6,93±0,41 

5,74±0,21º 

5,69±0,42º 

5,71±0,37º 

 

6,97±0,28 

5,81±0,37º 

5,41±0,21º* 

5,39±0,31º* 

 

7,21±0,31 

6,17±0,47ºº 

5,99±0,33ºº 

5,96±0,41ºº 

 

7,19±0,23 

6,21±0,31ºº 

5,42±0,21ºº* 

5,43±0,20ºº* 

Лімфоцити, х10
9
/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

1,49±0,08 

1,46±0,11 

1,47±0,10 

1,39±0,07ºº 

 

1,50±0,06 

1,43±0,05º 

1,36±0,08ºº* 

1,33±0,07ºº* 

 

1,83±0,05 

1,81±0,07 

1,79±0,09 

1,51±0,08ºº 

 

1,84±0,06 

1,61±0,09ºº 

1,41±0,07ºº* 

1,42±0,08ºº* 

Моноцити, х10
9
/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

0,38±0,07 

0,38±0,06 

0,37±0,04 

0,36±0,08 

 

0,39±0,06 

0,36±0,07 

0,36±0,05 

0,35±0,08 

 

0,42±0,04 

0,41±0,05 

0,40±0,03 

0,39±0,07 

 

0,43±0,05 

0,41±0,06 

0,39±0,07 

0,40±0,05 
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Продовження табл. 4.9 

1 2 3 4 5 

Нейтрофіли, х10
9
/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

4,48±0,24 

4,27±0,21º 

4,21±0,19º 

3,99±0,23ºº 

 

4,51±0,25 

4,20±0,19º 

4,03±0,23ºº* 

3,59±0,21ºº* 

 

4,61±0,21 

4,11±0,19º 

4,06±0,23ºº 

3,87±0,21ºº 

 

4,58±0,19 

4,01±0,27º* 

3,81±0,23ºº* 

3,57±0,22ºº* 

Примітка: 1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m); 

          2. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з 

вихідними даними; 

         3. Вірогідність різниці між показниками:  # p<0,05 залежно від наявності супутньої АГ; 

         4. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 – порівняно з групою базового 

лікування.
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менше від подібних значень у групі контролю. 

У той час, як зменшення абсолютного числа лімфоцитів у крові 

хворих груп обстеження з використанням ліків базової терапії спостерігали 

виключно на 3-ій міс., додаткове призначення кверцетину чинило виразний 

вплив на редукцію даного показника в усі терміни спостереження. 

Так, на 3-ій міс. після перенесеного ІМ середнє значення кількості 

лімфоцитів у крові хворих ІА групи зменшилося на 6,71% (із (1,49±0,08) 

х10
9
/л до (1,39±0,07) х10

9
/л; p<0,01). У пацієнтів ІВ групи даний параметр 

знижувався на 4,67% (із (1,50±0,06) х10
9
/л до (1,43±0,05) х10

9
/л; p<0,05) у 

термін на 7-му добу; на 9,33% (до (1,36±0,08) х10
9
/л; p<0,01) – на 28-му добу 

та на 11,34% (до (1,33±0,07) х10
9
/л; p<0,01) – на 3-ій міс. В останніх випадках 

дані зміни були виразнішими на 7,48% та 4,32%, ніж подібні в групі базового 

лікування (p<0,05). 

У хворих ІІА групи обстеження середнє значення числа лімфоцитів у 

крові вірогідно зменшилося тільки на 3-ій міс. – на 17,49% (із (1,83±0,05) 

х10
9
/л до (1,51±0,08) х10

9
/л; p<0,01). Натомість, при додатковому вживанні 

кверцетину дані зміни відмічалися в усі терміни спостереження: на 7-й день – 

на 12,5% (із (1,84±0,06) х10
9
/л до (1,61±0,09) х10

9
/л; p<0,01), на 28-й день – на 

23,37% (до (1,41±0,07) х10
9
/л; p<0,01), на 3-ій міс. – на 22,83% (до (1,42±0,08) 

х10
9
/л; p<0,01), що на 5,96% більше, ніж у групі контролю (p<0,05). 

Не спостерігали вірогідних змін у кількості моноцитів у процесі 

лікування в усіх групах обстеження (p>0,05). 

Більш динамічна зміна серед субпопуляцій лейкоцитів була 

притаманною нейтрофілам, середній вміст яких зменшувався у міру 

лікування ІМ, проте більш виразно в когорті хворих, які додатково 

отримували кверцетин. 

Так, у хворих ІА групи згаданий показник у відповідні терміни 

спостереження зменшився на 4,69% (із (4,48±0,24) х10
9
/л до (4,27±0,21) 

х10
9
/л; p<0,05), на 6,03% (до (4,21±0,19) х10

9
/л; p<0,05) і на 10,94% (до 

(3,99±0,23) х10
9
/л; p<0,01). Натомість, у ІВ групі динаміка була наступною: 
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на 6,87% (із (4,51±0,25) х10
9
/л до (4,20±0,19) х10

9
/л; p<0,05); на 10,64% (до 

(4,03±0,23) х10
9
/л; p<0,01) та на 20,4% (до (3,59±0,21) х10

9
/л; p<0,01), що на 

4,28% й 10,03% менше подібних значень у групі контролю (p<0,05). 

У хворих на ІМ та АГ на тлі базової терапії динаміка середніх чисел 

нейтрофілів у крові була наступною: на 10,85% (із (4,61±0,21) х10
9
/л до 

(4,11±0,19) х10
9
/л; p<0,05) – у термін 7-го дня; на 11,93% (до (4,06±0,23) 

х10
9
/л; p<0,01) – у термін 28-го дня; на 16,1% (до (3,87±0,21 ) х10

9
/л; p<0,01) 

– наприкінці дослідження. 

Натомість, за умови додаткового призначення кверцетину вміст 

нейтрофілів зменшувався, відповідно, на 12,45% (із (4,58±0,19) х10
9
/л до 

(4,01±0,27) х10
9
/л; p<0,05), що на 2,43% менше відповідних значень групи 

контролю (p<0,05); на 16,81% (до (3,81±0,23) х10
9
/л; p<0,01), що на 6,16% 

менше відповідних значень групи контролю (p<0,05), та на 22,1% (до 

(3,57±0,22) х10
9
/л; p<0,01), що на 7,75% менше відповідних значень групи 

контролю (p<0,05). 

Більш чіткі зміни з боку імунної системи, які відбувалися при 

лікуванні хворих на ІМ та з супутньою АГ, проявлялися зміною значень 

лейкоцитарних індексів (табл. 4.10). 

У хворих на ІМ без АГ зменшення середніх значень ІНМ відбулося на 

3-ій міс. після ГКС і тільки за умови додаткового призначення кверцетину – 

на 11,32% (із (11,57±0,42) до (10,26±0,37); p<0,05), що на 7,4% було нижчим, 

ніж у контрольній групі (p<0,05).  

Більш інтенсивне зниження згаданого індексу відбувалося за умови 

супутньої АГ. Так, у хворих ІІА на 3-ій міс. спостереження ІНМ зменшився 

на 8,78% (із (10,93±0,41) до (9,97±0,35); p<0,05). Водночас, за умови 

лікування в комплексі з кверцетином, вірогідне унормування показника 

спостерігалося на усіх візитах пацієнтів та склало, відповідно: на 8,85% (із 

(10,73±0,38) до (9,78±0,40) ); p<0,05), на 9,32% (до (9,73±0,41); p<0,05) та на 

22,74% (до (8,29±0,36) p<0,01), що на 16,85% менше від подібного показника 

у ІІА групі (p<0,05). 
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Таблиця 4.10 

Динаміка показників лейкоцитарних індексів у процесі лікування хворих на ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

ІНМ 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

11,67±0,39 

11,24±0,41 

11,38±0,35 

11,08±0,33 

 

11,57±0,42 

11,67±0,39 

11,19±0,33 

10,26±0,37º* 

 

10,93±0,41 

10,19±0,39 

10,17±0,43 

9,97±0,35º 

 

10,73±0,38 

9,78±0,40º 

9,73±0,41º 

8,29±0,36ºº* 

ІЛМ 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

3,99±0,16 

3,92±0,13 

3,97±0,17 

3,94±0,14 

 

3,91±0,11 

4,03±0,14 

3,82±0,16* 

3,76±0,15º* 

 

4,33±0,12# 

4,31±0,13# 

4,38±0,14# 

3,87±0,16ºº 

 

4,28±0,15# 

3,91±0,14º* 

3,59±0,16ºº** 

3,53±0,13ºº** 

ІН/ЛМ 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

2,37±0,09 

2,34±0,11 

2,31±0,13 

2,28±0,12 

 

2,39±0,12 

2,35±0,08 

2,34±0,10 

2,09±0,12ºº* 

 

2,07±0,11# 

1,99±0,07# 

1,96±0,12# 

2,01±0,09# 

 

2,02±0,13# 

1,99±0,09# 

2,03±0,11# 

1,96±0,12 

Примітка: 1. Вказані середні значення як параметричні дані (M±m);  2. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº 

p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з вихідними даними;   3. Вірогідність різниці між показниками:  # p<0,05 

залежно від наявності супутньої АГ; 4. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 – 

порівняно з групою базового лікування. 
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У той час, як у ІА групі у процесі лікування не відмічали вірогідної 

динаміки середніх значень ІЛМ, в когорті пацієнтів ІВ групи даний показник 

зменшувався на 3-ій міс. на 3,84% (із (3,91±0,11) до (3,76±0,15); p<0,05) та на 

4,57%, відносно групи контролю (p<0,05). 

Виразнішою динаміка була в хворих на ІМ та АГ, де за умови базової 

терапії даний індекс зменшувався на 10,62% на 3-ій міс. спостереження (із 

(4,33±0,12) до (3,87±0,16); p<0,01). Проте, при додатковому лікуванні 

кверцетином ІЛМ зменшувався, починаючи з 7-ї доби – на 8,64% (із 

(4,28±0,15) до (3,91±0,14); p<0,05). На 28-у добу середні значення індексу 

знизилися на 16,12% (до (3,59±0,16); p<0,01), а на фінальному візиті – на 

17,52% (до (3,53±0,13); p<0,01), що на 18,04% і 8,79% менше відповідних 

показників при базовому лікуванні (p<0,05). 

Значення ІН/ЛМ вірогідно зменшувалося на візиті 3-го міс. тільки в 

групі хворих на ІМ, яким додатково призначали терапію з використанням 

кверцетину: на 12,55% (із (2,39±0,12) до (2,09±0,12); p<0,01), що на 8,3% 

менше відповідного параметра в ІА групі (p<0,05). 

У хворих на ІМ, які отримували препарати базової терапії, величина 

ендогенної інтоксикації, визначена за показником СЗЕ, вірогідно була 

меншою виключно на візиті 3-го міс. (табл. 4.11): на 19,76%, порівняно з 

вихідними значеннями (із (42,0 [39,9; 45,7])% до (33,7 [30,1; 36,7])%), у 

хворих ІА групи (p<0,05) та на 26,23% (із (40,8 [36,9; 42,3])% до (30,1 [26,4; 

33,1])%) у хворих ІІА групи (p<0,05). 

Натомість, додаткове призначення кверцетину призводило до 

зменшення СЗЕ, починаючи з 28-ї доби. Так, у когорті пацієнтів ІВ групи 

даний показник знизився на 20,37% (із (43,7 [40,1; 45,9])% до (34,8 [31,1; 

35,9])%; p<0,05), а наприкінці 3-го міс. – на 32,95% (до (29,3 [24,9; 34,2])%; 

p<0,01), що на 13,1% менше подібного показника в групі базового лікування 

(p<0,05). Подібно, у хворих ІІВ групи середні значення СЗЕ зменшилися на 

28-й день на 24,81% (із (39,5 [36,9; 41,9])% до (29,7 [25,7; 33,1])%; p<0,01), 

що на 21,43% менше подібного показника в групі контролю (p<0,05).  
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Таблиця 4.11 

Динаміка показників запалення в процесі лікування хворих на ІМ 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

СЗЕ, % 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

42,0 [39,9; 45,7] 

41,6 [38,7; 45,1] 

38,4 [35,7; 43,2] 

33,7 [30,1; 36,7]º 

 

43,7 [40,1; 45,9] 

40,9 [38,9; 44,1] 

34,8 [31,1; 35,9]º 

29,3 [24,9; 34,2]ºº* 

 

40,8 [36,9; 42,3] 

39,8 [36,1; 41,8] 

37,8 [33,9; 39,8] 

30,1 [26,4; 33,1]º 

 

39,5 [36,9; 41,9] 

38,6 [35,5; 40,8] 

29,7 [25,7; 33,1]ºº** 

27,1 [22,2; 29,6]ºº* 

hsCRP, мг/л 

- До лікування 

- 7 доба 

- 28 доба 

- 3 міс. 

 

10,62 [5,45; 12,79] 

7,51 [4,87; 10,74]º 

4,89 [2,74; 6,78]ºº 

3,11 [2,07; 4,99]ºº 

 

10,49 [5,41; 12,07] 

6,99 [3,89; 8,14]º* 

3,87 [2,44; 5,11]ºº* 

2,74 [1,45; 3,86]ºº* 

 

13,81 [8,21; 15,37]# 

7,57 [5,11; 11,74]ºº 

5,13 [3,41; 7,23]ºº 

3,49 [2,78; 5,14]ºº 

 

13,11 [8,07; 15,11]# 

7,02 [3,85; 10,07]ºº 

3,07 [2,11; 4,87]ºº* 

2,10 [1,31; 3,27]ºº* 

Примітка: 1. Вказані середні значення як непараметричні дані (Me [LQ; UQ]);  2. Вірогідність різниці між показниками:  

º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з вихідними даними;   3. Вірогідність різниці між показниками:  

# p<0,05 залежно від наявності супутньої АГ; 4. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

– порівняно з групою базового лікування. 
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У терміні 3-го міс. СЗЕ зменшився на 31,39% (до (27,1 [22,2; 29,6])%; p<0,01), 

що на 9,97% менше подібного параметру в групі контролю (p<0,05). 

Уміст високочутливого С-реактивного протеїну (hsCRP) в крові 

обстежених хворих зменшувався, починаючи з 7-го дня спостереження, 

проте більш виразно за умови додаткового призначення кверцетину. 

Так, у групі ІА рівень у крові hsCRP знизився на 29,28% (із (10,62 

[5,45; 12,79]) мг/л до (7,51 [4,87; 10,74]) мг/л; p<0,05) – на 7-й день; на 53,95% 

(до (4,89 [2,74; 6,78]) мг/л; p<0,01) – на 28-й день; на 70,72% (до (3,11 [2,07; 

4,99]) мг/л; p<0,01) – на 3-ій міс. У пацієнтів ІВ групи його динаміка була 

наступною: на 33,37% (із (10,49 [5,41; 12,07]) мг/л до (6,99 [3,89; 8,14]) мг/л; 

p<0,05); на 63,11% (до  (3,87 [2,44; 5,11]) мг/л; p<0,01) та на 73,88% (до (2,74 

[1,45; 3,86]) мг/л; p<0,01), відповідно, що на 6,92%; 20,86% та 11,90% менше 

аналогічних параметрів групи базового лікування (p<0,05). 

Уміст у сироватці крові hsCRP у хворих ІІА зменшився на 45,18% (із 

(13,81 [8,21; 15,37]) мг/л до (7,57 [5,11; 11,74]) мг/л; p<0,01) – на 7-й день; на 

62,85% (до (5,13 [3,41; 7,23]) мг/л; p<0,01) – на 28-й день; на 74,73% (до (3,49 

[2,78; 5,14]) мг/л; p<0,01) – на 3-ій міс. Натомість, у пацієнтів ІІВ групи – на 

46,45% (із (13,11 [8,07; 15,11]) мг/л до (7,02 [3,85; 10,07]) мг/л; p<0,01); на 

76,58% (до (3,07 [2,11; 4,87]) мг/л; p<0,01) та на 83,98% (до (2,10 [1,31; 3,27]) 

мг/л; p<0,01), відповідно, що на 40,16% і 32,83% менше аналогічних 

параметрів групи базового лікування (p<0,05). 

Якщо у групі ІА тільки 7 (20,59%) пацієнтів наприкінці лікування 

досягнули рівнів hsCRP < 2 мг/л, то в ІВ – 16 (47,06%), що свідчить про 

ефективність кверцетину щодо редукції даного параметру (OR=0,32 (95% CI 

0,11-0,90; p=0,049). Подібно, в групі ІІА тільки в 5 (15,2%) хворих наприкінці 

дослідження відмічали низькі рівні hsCRP < 2 мг/л. У когорті пацієнтів ІІВ 

групи даного показника досягнуто в 13 (43,3%) пацієнтів. Ефективність 

досліджуваного біофлавоноїду в комплексному впливу на редукцію ознак 

запалення склала (OR=0,25 (95% CI 0,08-0,79; p=0,028). 
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Таким чином, додаткове призначення кверцетину обумовлює виразне 

зменшення хронічного запального процесу низької інтенсивності та 

забезпечує помірну імуномодулюючу дію. 

 

4.4. Якість життя хворих на ІМ, який виник на тлі АГ у процесі 

лікування: дослідження адитивних ефектів кверцетину 

 У процесі лікування (станом на 3-ій міс.) значно покращилася якість 

життя хворих на ІМ, про що свідчать дані опитування з використанням 

анкети EQ5D (табл. 4.12). 

Зокрема, частка пацієнтів із скаргами на виразні проблеми з 

рухливістю зменшилася з 27 (81,8%) осіб до 8 (24,2%) осіб у ІА групі 

(χ
2
=21,956; p<0,01); із 29 (85,3%) осіб до 5 (14,7%) осіб у ІВ групі (χ

2
=33,882; 

p<0,01). Подібні зміни спостерігали серед пацієнтів, де ІМ виник на тлі АГ. 

Кількість хворих, що висували скарги на значні проблеми з рухливістю 

зменшилася з 32 (97,0%) осіб до 8 (24,3%) осіб у ІІА групі (χ
2
=36,554; p<0,01) 

та з 28 (93,3%) осіб до 2 (6,7%) осіб у ІІВ групі (χ
2
=45,067; p<0,01). 

Додаткове використання кверцетину чинило виразний вплив на даний 

параметр як серед пацієнтів першої (OR=0,56 (95% CI 0,18-1,86; p=0,498), так 

і другої груп обстеження (OR=0,26 (95% CI 0,04-1,15; p=0,118). 

Менше хворих відмічали виразні проблеми з самообслуговуванням 

наприкінці дослідження: 2 (6,0%) проти 26 (78,8%) – у ІА групі (χ
2
=38,571; 

p<0,01); 1 (2,9%) проти 29 (85,3%) – у ІВ групі (χ
2
=46,765; p<0,01); 3 (9,1%) 

проти 32 (97,0%) – у ІІА групі (χ
2
=51,158; p<0,01); 1 (3,3%) проти 28 (93,3%) 

– у ІІВ групі (χ
2
=48,654; p<0,01). 

Виконання звичних фізичних зусиль покращувалося в процесі 

лікування всіх обстежених пацієнтів, проте більш динамічно при 

додатковому використанні кверцетину. Так, частка хворих, які мали значні 

проблеми зі звичною для них повсякденною діяльністю зменшилася з 33 

(100%) до 16 (48,5%) – у ІА групі (χ
2
=22,898; p<0,01); із 34 (100%) до 8 

(23,5%) – у ІВ групі (χ
2
=42,095; p<0,01); із 33 (100%) до 16 (48,5%) – у ІІА 
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Таблиця 4.12 

Динаміка показників якості життя в процесі лікування хворих на ІМ 

(за даними опитувальника EQ5D) 

Показник Хворі без АГ, n=67 Хворі з АГ, n=63 

ІА, n=33 IB, n=34 ІІА, n=33 ІIB, n=30 

До 

лікування 

Через 3 

міс. 

До 

лікування 

Через 3 

міс. 

До 

лікування 

Через 3 

міс. 

До 

лікування 

Через 3 

міс. 

Рухливість 

- нема проблем 

- помірні проб. 

- виражені проб. 

 

0 

6 (18,2%) 

27(81,8%) 

 

10(30,3%) 

15(45,5%) 

8 (24,2%) 

 

0 

5 (14,7%) 

29(85,3%) 

 

15(44,1%) 

14(41,2%) 

5 (14,7%) 

 

0 

1 (3,0%) 

32(97,0%) 

 

11(33,3%) 

14(42,4%) 

8 (24,3%) 

 

0 

2 (6,7%) 

28(93,3%) 

 

18(60,0%) 

10(33,3%) 

2 (6,7%) 

Самообслуговування 

- нема проблем 

- помірні проб. 

- виражені проб. 

 

0 

7 (21,2%) 

26(78,8%) 

 

15(45,5%) 

16(48,5%) 

2 (6,0%) 

 

0 

5 (14,7%) 

29(85,3%) 

 

24(70,6%) 

9 (26,5%) 

1 (2,9%) 

 

0 

1 (3,0%) 

32(97,0%) 

 

11(33,3%) 

19(57,6%) 

3 (9,1%) 

 

0 

2 (6,7%) 

28(93,3%) 

 

24 (80,0%) 

5 (16,7%) 

1 (3,3%) 

Звич. повсяк. д-сть 

- нема проблем 

- помірні проб. 

- виражені проб. 

 

0 

0 

33(100%) 

 

11(33,3%) 

6 (18,2%) 

16(48,5%) 

 

0 

0 

34(100%) 

 

14(41,2%) 

12(35,3%) 

8 (23,5%) 

 

0 

0 

33(100%) 

 

10(30,3%) 

7 (21,2%) 

16(48,5%) 

 

0 

0 

30(100%) 

 

13(43,3%) 

10(33,3%) 

7 (23,4%) 

Біль/нездужання 

- нема проблем 

- помірні проб. 

- виражені проб. 

 

0 

10(30,3%) 

23(69,7%) 

 

5 (15,1%) 

25(75,8%) 

3 (9,1%) 

 

0 

11(32,4%) 

23(67,6%) 

 

15(44,1%) 

19(55,9%) 

0 

 

0 

6 (18,2%) 

27(81,8%) 

 

10(30,3%) 

16(48,5%) 

7 (21,2%) 

 

0 

4 (13,3%) 

26(86,7%) 

 

17(56,7%) 

10(33,3%) 

3 (10,0%) 
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Продовження табл. 4.12 

Тривога/депресія 

- нема проблем 

- помірні проб. 

- виражені проб. 

 

2 (6,1%) 

27(81,8%) 

4 (12,1%) 

 

10(30,3%) 

21(63,6%) 

2 (6,1%) 

 

1 (2,9%) 

28(82,4%) 

5 (14,7%) 

 

12(35,3%) 

20(58,8%) 

2 (5,9%) 

 

2 (6,0%) 

26(78,9%) 

5 (15,1%) 

 

10(30,3%) 

20(60,6%) 

3 (9,1%) 

 

2 (6,7%) 

25(83,3%) 

3 (10,0%) 

 

11(36,7%) 

18(60,0%) 

1 (3,3%) 

Примітка: 1. Вказані абсолютні та відносні (%) значення;  2. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº 

p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, порівняно з вихідними даними;   3. Вірогідність різниці між показниками:  # p<0,05 

залежно від наявності супутньої АГ; 4. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 – 

порівняно з групою базового лікування.
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групі (χ
2
=22,898; p<0,01); із 30 (100%) до 7 (23,4%) – у ІІВ групі (χ

2
=37,297; 

p<0,01). 

Додаткове призначення кверцетину чинило виразний вплив на даний 

параметр як серед пацієнтів першої (OR=0,34 (95% CI 0,11-0,93; p=0,061)), 

так і другої груп обстеження (OR=0,32 (95% CI 0,12-0,98; p=0,070)). 

Значно зменшилася доля пацієнтів, які описували значний 

біль/дискомфорт: із 23 (69,7%) осіб до 3 (9,1%) осіб – у ІА групі (χ
2
=25,385; 

p<0,01); із 23 (67,6%) осіб до 0 осіб – у ІВ групі (χ
2
=34,756; p<0,01); із 27 

(81,8%) осіб до 7 (21,2%) осіб – у ІІА групі (χ
2
=34,756; p<0,01); із 26 (86,7%) 

осіб до 3 (10,0%) осіб – у ІІВ групі (χ
2
=35,306; p<0,01). 

У процесі лікування значно зросла кількість хворих серед усіх груп 

обстеження, які не відмічали ознак тривоги чи депресії: у ІА групі – із 2 

(6,1%) до 10 (30,3%) (χ
2
=6,519; p<0,05); у ІВ групі – із 1 (2,9%) до 12 (35,3%) 

(χ
2
=11,508; p<0,01); у ІІА групі – із 2 (6,0%) до 10 (30,3%) (χ

2
=6,519; p<0,05); 

у ІІВ групі – із 2 (6,7%) до 11 (36,7%) (χ
2
=7,954; p<0,01). 

Підтвердженням покращення якості життя обстежених хворих на ІМ 

була позитивна динаміка показника за даними візуалізаційної аналогової 

шкали опитувальника EQ5D (рис. 4.5). 

Так, у процесі лікування на 28-му добу та 3-ій міс. даний параметр 

зріс у ІА групі на 16,62% (із (49,35±1,16)% до (59,19±1,11)%; p<0,05) та на 

19,61% (до (61,39±1,23)%; p<0,01), відповідно; у ІВ групі – на 27,14% (із 

(48,97±1,13)% до (67,21±1,31)%; p<0,01) та на 29,83% (до (69,79±1,15)%; 

p<0,01), відповідно, що на 11,94% і 12,04% більше, ніж аналогічні значення в 

групі базового лікування (p<0,05). 

Подібні зміни спостерігали в групі хворих на ІМ, який виник на тлі 

АГ, де середні значення якості життя покращувалися на 28-ий день та в 

термін 3 міс., відповідно, на 19,14% (із (41,92±1,33)% до (51,84±1,19)%; 

p<0,05) та на 29,23% (до (59,23±1,21)%; p<0,01). За умови додаткового 

вживання препаратів кверцетину згаданий показник зростав більш 

виразніше: на 29,81% (із (42,97±1,21)% до (61,22±1,27)%; p<0,01) та на 



147 

 

 

 

Рис. 4.5. Динаміка показників якості життя  у обстежених хворих (Примітка: 

ІА – хворі на ІМ із базовою терапією, ІВ - хворі на ІМ із базовою терапією та 

кверцетином, ІІА - хворі на ІМ та АГ із базовою терапією, ІІВ - хворі на ІМ 

та АГ із базовою терапією та кверцетином; Вірогідність різниці між 

показниками:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 – порівняно з групою 

базового лікування;  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº p<0,001 – у межах групи, 

порівняно з вихідними даними;  # p<0,05 залежно від наявності супутньої 

АГ). 

 

39,91% (до (68,11±1,30)%; p<0,01), що на 15,32% та 13,04% більше, ніж 

відповідні показники групи базового лікування (p<0,05). 

Таким чином, кверцетин чинить додатковий адитивний ефект до 

базової терапії ІМ стосовно покращення якості життя хворих. 
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Загалом використання кверцетину в хворих на ІМ, який виник на тлі 

АГ, обумовило більш швидшу динаміку симптоматики недуги, покращало 

толерантність до фізичних навантажень, стримувало процеси ремоделювання 

лівого шлуночка, впливаючи на основні його патогенетичні ланки, 

призводило до виразнішого унормування запального процесу низької 

інтенсивності. 

 

Матеріали даного розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

1. Kupnovytska I,  Rumaneh W (2017) Effects of Quercetin on cardiac 

fibrosis in patients with acute myocardial infarction and arterial hypertension. 

Галицький лікарський вісник 2:21-24 (Здобувач здійснив огляд літератури, 

підбір, клінічне обстеження хворих та підготував статтю до друку. 

Співавтор проф. Купновицька І. Г. надавала консультативну допомогу та 

редагувала статтю) [168]. 

2. Руманех ВВ (2017) Патогенетичне обґрунтування застосування 

кверцетину кверцетину при інфаркті міокарда та супутній артеріальній 

гіпертензії. Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва 2: 

58-63 [34]. 

3. Купновицька ІГ, Руманех В (2017) Динаміка вмісту фібронектину 

в крові хворих на інфаркт міокарда та супутню артеріальну гіпертензію. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ―Ключові питання 

наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст‖, Одеса, 14-15 квітня 2017 

(Здобувач здійснив огляд літератури, підбір та клінічне обстеження хворих 

та підготував тези до друку. Співавтор проф. Купновицька І. Г. надавала 

консультативну допомогу та редагувала тези) [16]. 

4. Руманех ВВ (2017) Протифібротичні властивості кверцетину в 

хворих на інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції ―Здоров’я людини у сучасному 

світі: питання медичної науки та практики‖, Одеса, 19-20 травня 2017 [35]. 
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5. Купновицька ІГ, Федоров СВ, Руманех ВВ (2017) Використання 

кверцетину на амбулаторному етапі у хворих після гострого інфаркту 

міокарда на тлі артеріальної гіпертензії: нові аспекти впливу на 

ремоделювання серця.  Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю ―Первинна медична допомога в Україні: кращі 

практики сімейної медицини‖, Київ, 7-8 червня 2017 (Здобувач здійснив огляд 

літератури, підбір та клінічне обстеження хворих та підготував тези до 

друку. Співавтор проф. Купновицька І. Г. надавала консультативну 

допомогу, співавтор д. мед. н. Федоров С.В. редагував тези) [17]. 

6. Руманех ВВ, Купновицька ІГ, Федоров СВ (2017) Спосіб 

лікування хворих на інфаркт міокарда при супутній артеріальній гіпертензії.  

Деклараційний патент на корисну модель 117052, Україна, МПК (2017.01), 

u201700406, 12.06.2017 (Здобувач здійснив огляд літератури, підбір та 

клінічне обстеження хворих та підготував патент  до друку. Співавтор 

проф. Купновицька І. Г. надавала консультативну допомогу, співавтор д. 

мед. н. Федоров С. В. редагував патент) [36]. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Захворювання серцево-судинної системи надалі залишаються 

головною причиною смертності в усьому світі, спричинивши в минулому 

році 17,3 млн. летальних випадків, що склало 31,5% у загальній смертності та 

45% унаслідок неінфекційних недуг [312].  

У країнах Європи ССЗ обумовлюють 4 млн. смертей щорічно, що 

складає 45% (49% – серед жінок та 40% – серед чоловіків) [312]. Слід 

зауважити, що вищим даний показник є на теренах Східної Європи, у тому 

числі й в Україні. 

Відомо, що ІХС відповідальна за більш половини всіх випадків ССЗ в 

осіб віком до 75 років. Гострий ІМ трапляється щороку в понад 850 тис. 

мешканців США; близько шостої частини з яких помирає ще до 

госпіталізації [220]. У глобальному аспекті ІМ спричиняє 40%–50% 

смертності внаслідок серцево-судинних недуг. За даними Family Heart Study 

(FHS) Національного інституту серця, легень та крові США, 25% чоловіків та 

38% помирають упродовж року після даної хвороби [115]. Більше того, у 

віддалений період пацієнти з анамнезом ІМ складають значну групу ризику 

щодо розвитку великих несприятливих подій – смертності, повторного ГКС, 

інсульту, СН тощо, особливо, за умови наявного трьох-судинного ураження 

вінцевих артерій, стентів, супутньої АГ, підвищеного вмісту в плазмі крові 

сечової кислоти та низької швидкості клубочкової фільтрації [313]. 

АГ – встановлений чинник ризику прогресування ССЗ, а 

антигіпертензивне лікування вірогідно призводить до зниження ризику 

виникнення ІМ, СН, інсульту та кардіоваскулярної смертності [310]. За 

даними численних досліджень, частота виявлення стійко високого рівня АТ 

серед когорти пацієнтів, госпіталізованих із приводу гострого ІМ, складає 

35%–66% [245]. Наявність супутньої АГ погіршує прогноз у хворих після 

перенесеного ІМ. Так, результати Finmark Study свідчать про дворазове 

зростання ризику фатальних подій у чоловіків, які до ГКС мали рівні АТ 
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понад 160/95 мм рт. ст. [106]. Пацієнти після гострого ІМ у дослідженні  

Framingham’s cohort із АГ характеризувалися значно вищим рівнем 

виникненням повторних гострих коронарних подій, порівняно з 

нормотензивними хворими [136]. Такі ж епідеміологічні дані отримані в 

численних клінічних дослідженнях: Survival of Myocardial Infarction Long-

term Evaluation, Acute Infarction Ramipril Evaluation, Survival And Ventricular 

Enlargement, VALsartan in Acute Myocardial Infarction, Eplerenone Post-acute 

myocardial infarction Heart failure Efficacy and Survival Study тощо [245]. 

Незважаючи на дані мета-аналізу досліджень щодо зменшення на 16% 

ризику ІМ у відповідь на антигіпертензивну терапію [83], існує ряд 

суперечливих результатів, які вказують на зростання ризику раптової смерті 

в лікованих хворих на АГ в різні терміни ІМ унаслідок зниження коронарної 

перфузії [205]. 

Експериментальні та клінічні дослідження свідчать, що гіпертрофія 

лівого шлуночка внаслідок АГ є прогностично несприятливим чинником у 

хворих на гострий ІМ щодо зростання випадків раптової серцевої смерті та 

активації процесів ремоделювання міокарда як у ранніх фазах недуги, так і в 

віддаленому періоді [151, 310]. Порівняно з нормальною геометрією, 

небажані події частіше трапляються в випадку концентричної гіпертрофії 

ЛШ, рідше (проте статистично вірогідно) – за умови концентричного 

ремоделювання чи ексцентричної гіпертрофії [325]. Зменшення 

гіпертензивної гіпертрофії ЛШ покращує прогноз, проте стосовно ІМ 

залишається невивченим, оскільки успішна регресія маси міокарда ЛШ із 

використанням ряду фармакологічних засобів не знижує випадки ГКС у 

пацієнтів із АГ та ЕКГ-ознаками гіпертрофії ЛШ [92]. 

Кверцетин (3,3′,4′,5,7-пентагідроксифлавон) широко поширений у 

природі, є обов’язковим компонентом овочів, фруктів, горіхів, вина та чаю 

[148]. Він, як й інші представники родини біофлавоноїдів, володіє 

численними протекторними ефектами відносно серцево-судинної системи: 

протиатеросклеротичними, протизапальними, антикоагулянтними, 
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антиоксидантними; відмічена його помірна антигіпертензивна дія [154, 160, 

248]. Рядом досліджень відмічений позитивний вплив кверцетину на перебіг 

ІМ в різні його періоди, рівні запальних маркерів при ішемічному 

пошкодженні серцевого м’язу [6, 12, 22]. Невивченими залишаються шляхи 

можливого впливу біофлавоноїду на різні патогенетичні механізми 

ремоделювання серця при ГКС та АГ. 

Викладені вище проблеми обумовили визначення мети даного 

дослідження – оптимізація фармакотерапії пацієнтів із Q-інфарктом 

міокарда, що виник на фоні артеріальної гіпертензії, шляхом доповнення 

базової терапії метаболічним, мембраностабілізуючим та антиоксидантним 

препаратом біофлавоноїда кверцетину. 

Відповідно до поставленої мети, нами окреслені наступні завдання 

наукового дослідження: 

1. Вивчити особливості перебігу Q-інфаркту міокарда на фоні 

артеріальної гіпертензії залежно від терміну захворювання з урахуванням 

типу ремоделювання міокарда лівого шлунка. 

2. З’ясувати динаміку показників колагеноутворення, компонентів 

запалення і показників ендотеліальної дисфункції в хворих на Q-інфаркт 

міокарда на фоні артеріальної гіпертензії. 

3. Дослідити особливості хронічного запалення низької 

інтенсивності в хворих на інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії. 

4. Вивчити якість життя пацієнтів із Q-інфарктом міокарда на фоні 

артеріальної гіпертензії залежно від клінічного перебігу  і показників 

гемодинаміки. 

5. Оцінити терапевтичний ефект препаратів біофлавоноїду 

кверцетину як засобів доповнення базової терапії у хворих на Q-інфаркт 

міокарда на фоні артеріальної гіпертензії. 

Для виконання поставлених завдань проведене комплексне 

обстеження хворих, яке включало загальноклінічне обстеження (із 

визначенням ЧСС в спокої та офісного АТ; антропометрія); проведення 
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гемограми з обчисленням лейкоцитарних індексів; проведення ліпідограми; 

визначення ступеня ендогенної інтоксикації за тестом сорбційної здатності 

еритроцитів; біохімічне дослідження крові (прандіальна глюкоза, креатинін, 

сечовина, АСТ, АЛТ); імуноферментний аналіз (визначення рівнів NT-

proBNP, hs-СРП, фібронектину, ММП-9); оцінку показників ЕКГ та 

трансторакальної ЕхоКГ із визначенням типу ремоделювання міокарда лівого 

шлуночка; визначення показників якості життя. 

Виконання зазначених завдань досягнуто шляхом обстеження 130 

хворих на гострий Q-ІМ, які були розділені на наступні групи:  

- І група (67 пацієнтів) – хворі на Q-ІМ без супутньої ГХ, яких, у свою 

чергу, розподіляли на 2 підгрупи: А (33 хворих), яким призначали базове 

лікування відповідно до чинних протоколів та настанов; В (34 хворих), яким 

додатково були призначені препарати кверцетину. Упродовж перших п’яти 

діб довенно краплинно вводили «Корвітин» (Борщагівський ХФЗ, Україна; 

реєстраційне посвідчення № UA/8914/01/01 від 05.07.2013; наказ МОЗ 

України № 574 від 05.07.2013) за наступною схемою: 0,5 г препарату, 

розчиненого у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, відразу після 

госпіталізації, через 2 години та 12 годин; протягом другої та третьої діб 

препарат вводили в дозі 0,5 г двічі на добу з інтервалом 12 годин; на четверту 

та п’яту добу – у дозі 0,25 г у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду 

один раз на добу. Із 6-го дня застосовували пероральну форму «Квертин» у 

вигляді таблеток (Борщагівський ХФЗ, Україна) у дозі 40 мг – двічі на добу; 

- ІІ група (63 пацієнти) – хворі на Q-ІМ на тлі есенціальної АГ, яких 

було розділено на 2 групи: А (33 хворі) – базове лікування відповідно до 

чинних протоколів та настанов; В (30 хворих) - базове лікування відповідно до 

чинних протоколів та настанов + кверцетин у наведених вище дозах та схемах 

застосування. 

Середній вік (M ± σ) обстежених пацієнтів склав (64,68±12,59) років. 

Аналіз анамнезу типового для дестабілізації ішемічної хвороби серця (ІХС) 

болю/дискомфорту показав, що в 74,62% хворих спостерігався інтенсивний 
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загрудинний біль із ірадіацією тривалістю 20 хв. та більше. Задишка/задуха 

відмічалась у 13,85% обстежених пацієнтів, периферійний варіант перебігу 

ГІМ (із болем у ділянках ірадіації) – у 7,69% осіб, біль в епігастральній ділянці 

живота – у трьох хворих (2,31%), на відчуття перебоїв у роботі серця та 

запаморочення скаржилися по одному пацієнту. 

За даними численних досліджень, розвиток ІМ без типового 

больового синдрому зустрічається в 25%–30% випадків [189, 225, 299], що 

обумовлює несвоєчасне розпізнавання недуги та затримку в госпіталізації. 

Створена та валідована нещодавно модель схильності до атипової презентації 

ознак ІМ включає в себе: вік понад 75 років, жіночу стать, супутній ЦД, 

анамнез ГКС, відсутність дисліпідемії (HR=0,74 (95% CI 0,67–0,82; р<0,001)) 

[181]. 

У понад половини (50,79%) обстежених хворих на ІМ, який 

розвинувся на тлі АГ, відмічали тривалий (більше 10 років) анамнез 

гіпертонічної хвороби (ГХ). Захворювання тривалістю 6-10 років відмічене в 

28,57% пацієнтів, 1-5 років – у 17,47% та менше року – у двох обстежених 

осіб. Слід зауважити, що супутня АГ не чинила вірогідного впливу на 

суб’єктивні симптоми та ознаки гострого Q-ІМ. 

У когорті хворих на ІМ, який виник на тлі АГ, в 1,75 раза частіше 

виявляли ХХН,  у той час, як інші коморбідні стани чи поширення чинників 

кардіоваскулярного ризику були тотожними.  

Відомо, що ураження нирок при АГ реалізується через два головні 

механізми: ремоделювання преклубочкових артерій та артеріол спричиняє 

ішемію гломерул та збільшення тиску в самому клубочковому апараті [272]. 

Середні значення ІМТ перевищували верхню межу референтної 

норми як в хворих із супутньою АГ, так і без неї, проте вірогідно не 

відрізнялися між собою (p>0,05). 

За умови доведеного впливу надмірної маси тіла та ожиріння на 

зростання частоти захворюваності на ССЗ та смертності [107, 134], при 

наявній ІХС відмічається так званий «парадокс ожиріння». Так, за даними 
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мета-аналізу 36 досліджень із залученням пацієнтів, яким була проведена 

реваскуляризація шляхом ЧШКВ чи аорто-коронарного шунтування, ризик 

загальної смертності (RR= 2,59; 95% CI 2,09-3,21), кардіоваскуялрної 

смертності (RR= 2,67; 95% CI 1,63-4,39) та ІМ (RR= 1,79; 95% CI 1,28-2,50) 

був вищим серед пацієнтів із низьким ІМТ у середній термін спостереження 

1,7 років [295]. 

Середні значення вмісту в плазмі крові загального холестерину (ЗСХ) 

перевищували верхню межу референтної норми в 1,13 раза в когорті хворих 

без АГ та в 1,2 раза в когорті хворих із АГ. Між собою зазначені показники 

вірогідно не відрізнялися (р=0,08). У той час, як середній вміст 

триацилгліцеролів (ТГ) у плазмі крові пацієнтів із ГІМ без ГХ не 

перевищував нормальні значення, їхня концентрація в пацієнтів із ГХ була в 

1,22 вищою за референтну межу (p<0,05).  

В обох випадках рівні атерогенного холестерину ліпопротеїдів низької 

густини (ХС ЛПНГ) перевищували гранично допустимі значення для 

пацієнтів дуже високого кардіоваскулярного ризику: у 2,23 раза та в 2,33 

раза, відповідно. Між собою дані параметри вірогідно не відрізнялися 

(p>0,05). 

Середній вміст у плазмі крові холестерину ліпопротеїдів високої 

густини (ХС ЛПВГ) був нормальним в обох групах хворих на ІМ. 

Без сумніву, ХС ЛПНГ – важливий незалежний чинник розвитку 

несприятливих кардіоваскулярних подій. За даними мета-аналізу клінічних 

досліджень Cholesterol Treatment Trialists, зниження його концентрації в 

плазмі крові на 1 ммоль/л обумовлює зниження великих судинних подій, 

щонайменше, на 11 на 1000 осіб у 5 років навіть у осіб низького серцево-

судинного ризику [113].  

 Високий вміст ТГ у крові часто поєднується з низьким рівнем ХС 

ЛПНГ та високими титрами дрібних частинок ЛПНГ. Рядом мета-аналізів 

відмічена незалежна роль їх у формуванні кардіоваскулярного ризику [144, 
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281]. Більше того, генетичні дослідження свідчать, що підвищена 

концентрація ТГ у плазмі крові є прямою причиною ССЗ [152]. 

В обох групах спостереження відмічали зростання активності 

аспартатамінотрансферази (АсАТ) від верхньої межі референтної норми, 

більш виразне при супутній АГ: в 1,77 раза та в 1,40 раза, відповідно 

(p<0,05). Натомість, середні значення активності аланінамінотрансферази 

(АлАТ) у когорті пацієнтів із ІМ та без АГ не перевищували межових 

значень, а при супутній ГХ спостерігали тенденцію до зростання даного 

показника (p>0,05). 

Відомо, що АсАТ, головним чином утворюється в печінці, міокарді, 

скелетних м’язах та нирках. Активність даного ферменту може зростати в 

випадку розвитку ІМ [287]. Водночас, підвищені рівні АсАТ у крові 

верифікують при захворюваннях скелетної мускулатури, печінки та 

дом’язових ін’єкціях. Слід зауважити, що в пацієнтів із неQ-ІМ часто його 

концентрація не змінюється [86]. У свій час було запропоновано, що 

співвідношення АсАТ/АлАТ ≥ 3 – більш вірогідний критерій пошкодження 

серцевого м’язу [241]. Враховуючи низьку чутливість та специфічність, а 

також появу нових маркерів ушкодження міокарда, Національною академією 

клінічної біохімії США активність даного ферменту не є діагностичним 

критерієм ІМ [221]. 

Вміст глюкози в крові обох групах був вищим референтних значень 

(p<0,05). Відомо, що стрес-індукована гіперглікемія зустрічається в 5%–30% 

пацієнтів із геморагічним інсультом, ІМ, сепсисом, травмою чи іншими 

критичними станами [126]. Численні дослідження свідчать про тісний зв’язок 

вмісту глюкози в крові в хворих на ІМ без ЦД та прогноз. Зокрема, за даними 

Myocardial Ischaemia National Audit Project dataset, її підвищена концентрація 

– незалежний чинник смертності при ГІМПST як у термін 30-ти днів (HR= 

1,07 (1,04 – 1,10)), так і через 1 міс. після хвороби ((HR= 1,05 (1,03 – 1,08)) 

[120]. 
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При визначенні основних гемодинамічних показників відмічено, що 

середнє значення частоти серцевих скорочень (ЧСС) у спокої не відрізнялося 

в обох групах обстеження (p>0,05). Середній рівень систолічного АТ (САТ) в 

когорті хворих на ІМ із супутньою ГХ на 22,3% перевищував подібний 

показник при відсутності ГХ, а рівень діастолічного АТ (ДАТ) – на 15,43% 

(p<0,05). 

Слід відмітити, що на момент поступлення до стаціонару в 47 (74,6%) 

хворих на гострий ІМ та АГ не було досягнуто цільових рівнів АТ. 

Нами встановлені слабкий зворотний кореляційний зв'язок між ЧСС у 

спокої й вмістом ХС ЛПВГ у плазмі крові хворих на гострий Q-ІМ та АГ: r= -

0,25 (p<0,05); прямий середньої сили – між ЧСС та вмістом креатиніну в 

плазмі крові: r= 0,30 (p<0,05); прямий слабкий – між рівнем САТ та 

співвідношенням ОТ/ОС: r= 0,27 (p<0,05). 

Проведене нещодавно велике популяційне дослідження з залученням 

понад 14 тис. хворих на ІМ (Tromsø Study survey) показало, що збільшення 

ЧСС у спокої в пацієнтів із ГКС чоловічої статі обумовлює зростання 

смертності ((HR= 1,83 (1,11 – 3,02)) [294]. У жінок даний зв’язок не був 

вірогідним. 

Відомо, що АГ – один із головних незалежних чинників розвитку ІМ 

та інших головних небажаних кардіальних подій (Major adverse cardiac events, 

МАСЕ). За даними AIDA-STEMI trial, попередня ГХ у хворих на ГІМПST 

обумовлює значне зростання МАСЕ, порівняно з нормотензивними 

пацієнтами ((HR= 3,42 (1,45 – 8,08)), незалежно від інших факторів (старший 

вік, високий ІМТ, ЦД, гіперхолестеролемія, попередня ангіопластика, 

мультисудинне ураження) [264]. 

Рядом досліджень доведений негативний вплив на прогноз як 

високого, так і низького рівнів АТ у хворих на гострий ІМ. Так, за даними 

PROVE-IT-TIMI 22 trial, відмічена J- чи U-подібна залежність між АТ та 

частотою появи МАСЕ: найнижча при САТ у межах 130-140 мм рт. ст., а 

ДАТ – 80-90 мм рт. ст. [60]. Подібні результати отримані також і в Korea 
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Acute Myocardial Infarction Registry із залученням 10337 хворих на ІМ, яким 

проводили ЧШКВ [242]. 

Найчастішою локалізацією ІМ в обох групах обстеження були нижня 

та передня стінки лівого шлуночка. За даними National Hospital Discharge 

Survey, у якому проаналізовано 21807 пацієнтів із ГКС, захоплення в 

патологічний процес передньої стінки міокарда ЛШ асоціюється з високим 

ризиком смертності ((HR= 1,35 (1,05 – 1,65)), а нижньої – із розвитком повної 

атріо-вентрикулярної блокади ((HR= 3,9 (1,4 – 8,0)) [146]. 

При проведенні трансторакальної ЕхоКГ не спостерігали вірогідної 

різниці між основними показниками в обох групах обстеження, окрім 

тенденції до збільшення розмірів ЛП. Проте, що за умови супутньої ГХ 

фракція викиду (ФВ) лівого шлуночка на 7,54% була вищою (p<0,05). Більше 

того, в когорті пацієнтів із АГ рідше траплялася знижена систолічна функція 

лівого шлуночка – у 4,5 раза (χ
2
=4,41; p<0,05). 

У хворих на гострий Q-ІМ та АГ спостерігали слабкий прямий 

кореляційний зв'язок між ФВ ЛШ та вмістом креатиніну в плазмі крові 

(r=0,21; p<0,05), помірний прямий – між КДО ЛШ та ІМТ (r
s
=0,31; p<0,05), 

між КДР ЛШ та ІМТ (r
s
=0,30; p<0,05); помірний прямий – між КСО ЛШ та 

величиною інтервалу PQ (r
s
=0,39; p<0,05). 

Незважаючи на дані HORIZONS-AMI trial, яке показало, що знижена 

ФВ ЛШ призводить до більш частих небажаних подій (27,1% проти 

14,2%; p<0,0001), МАСЕ (20,7% проти 9,5%; p<0,0001), серцевої смерті 

(10,6% проти 1,2%; p<0,0001) [228], третина пацієнтів із ГІМПST 

характеризується наявністю ХСНзФВ ЛШ [190]. Остання також асоціюється 

з підвищеним ризиком внутрішньошпитальної смертності, порівняно з 

пацієнтами без ознак СН (17,9% проти 4,3%) [100]. Результати 

SWEDEHEART registry свідчать про незначну різницю між смертністю у 

віддалений термін серед когорти хворих на ІМ із супутньою СН із 

збереженою та низькою ФВ ЛШ: (HR= 3,3 (3,1 – 3,4) та (HR= 4,5 (4,4 – 4,6), 

відповідно [100]. 



159 

 

У хворих на гострий Q-ІМ із супутньою АГ найчастіше відмічалося 

концентричне ремоделювання міокарда ЛШ – у 38,1% випадків;  

концентрична гіпертрофія зустрічалася в 26,9% пацієнтів; із однаковою 

частотою (по 17,5%) виявляли ексцентричну гіпертрофію ЛШ та його 

нормальну геометрію. На відміну від наведеного вище, за умови ІМ без ГХ 

частіше виявляли ексцентричну гіпертрофію ЛШ – у 55,2% випадків 

(χ
2
=19,88; p<0,01), та нормальну геометрію – у 28,4% випадків (χ

2
=2,17; 

p>0,05). Пацієнти з концентричною гіпертрофією та концентричним 

ремоделюванням ЛШ зустрічалися однаково рідко: у 10,5% випадках 

(χ
2
=5,89; p<0,05) та в 5,9% випадках (χ

2
=19,83; p<0,01). 

Тривалість АГ понад 10 років відмічали в 67,7% хворих із 

концентричним ремоделюванням ЛШ; в 36,4% хворих із нормальною 

геометрією ЛШ; в 88,2% хворих із концентричною гіпертрофією ЛШ; в 

27,3% хворих із ексцентричною гіпертрофією ЛШ. Відносний ризик (RR) 

впливу тривалості гіпертензії на тип ремоделювання міокарда встановлений 

для концентричної гіпертрофії: 3,55±0,64 (95% СІ, 1,02-12,23; p<0,05). 

Отримані нами дані щодо різниці в типах ремоделювання ЛШ у 

хворих на ІМ залежно від наявності супутньої АГ співзвучні з рядом 

клінічних досліджень, де в хворих із нормальними значеннями АТ частіше 

виявляли ексцентричну гіпертрофію, а за умови стійко високого АТ – 

концентричну гіпертрофію чи ремоделювання [20, 40]. Даний феномен 

пов’язують із неспроможністю міокарда нормотензивних пацієнтів із ІМ в 

умовах гострої ішемії забезпечити швидкий приріст маси, необхідної для 

компенсації функціональної активності серцевого м’язу. У цих умовах 

відбувається посилена робота неушкоджених ділянок ЛШ, яка досягається 

шляхом дилатації за законом Франка-Старлінга [20]. 

Не зважаючи на те, що рядом ранніх досліджень установлено 

найбільш несприятливий вплив концентричної гіпертрофії на прогноз у 

хворих на АГ [124, 165], сучасні уявлення ґрунтуються на дослідженні LIFE, 

яке не показало вірогідної різниці між типами геометрії ЛШ. Натомість, 
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ризик виникнення кінцевих точок збільшувався при визначених у кінці 

дослідження концентричній гіпертрофії ЛШ у 2,71 раза (р<0,05), при 

ексцентричній  гіпертрофії ЛШ – у 1,79 раза (р<0,01), при концентричному 

ремоделюванні – у 2,99 раза (р<0,05). Це збільшення ризику не залежало від 

рівня АТ та серцево-судинного ризику [319]. Більше того, наявність будь-

якої гіпертрофії ЛШ є прогностично несприятливою [171]. 

У хворих на гострий ІМ із супутньою АГ маса міокарда (ММ) ЛШ на 

11,54% перевищувала подібний показник у групі хворих без АГ (p<0,05). 

Відповідно, зростав індекс маси міокарда (ІММ) ЛШ – на 21,28% (p<0,01). 

Середнє значення показника відносної товщини стінки (ВТС) ЛШ у випадку 

наявної ГХ на 24,07% було вищим (p<0,01). 

Нами відмічений середньої сили зворотний кореляційний зв’язок між 

ВТС ЛШ у хворих на ІМ та АГ із вмістом у плазмі крові ХС ЛПВГ: r
s
= -0,45 

(p<0,05); слабкий прямий зв’язок із рівнем креатиніну (r
s
= 0,20; p<0,05); 

помірний прямий зв’язок із величиною комплексу QRS на ЕКГ (r
s
= 0,37; 

p<0,05). 

Гіпертрофія ЛШ у хворих на АГ обумовлює зростання ризику 

небажаних кардіоваскулярних подій у 20 разів [70]. Ризик смерті чи 

нефатальних ускладнень зростає при збільшенні ІММ ЛШ у 2-4 раза в хворих 

на стабільну ІХС чи ІМ. Так, у дослідженні з залученням 1089 хворих на ІХС, 

які підлягали реваскуляризації встановлений методом множинної покрокової 

регресії ризик несприятливих наслідків зростає в 2,4 раза [183]. Подібні дані 

отримані в дослідженні SOLVD [259]. 

Проведене ЕхоКГ обстеження 40138 дорослих осіб упродовж років 

показало залежність ММ ЛШ та загальної смертності (на кожні 100 г (HR= 

1,21 (95% CI 1,14–1,27; p<0,001) – у жінок,  (HR= 1,09 (95% CI 1,04–1,13; 

p<0,001) – у чоловіків), ІМ (HR= 1,60 (95% CI 1,31–1,94; p<0,001) – у жінок 

та HR= 1,15 (95% CI 1,02–1,29; p<0,019) – у чоловіків) й інсульту (HR= 1,26  

(95% CI 1,13–1,40; p<0,001) – жінок та HR= 1,19 (95% CI 1,09–1,30; p<0,001) 

– у чоловіків) [69]. 
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За умови розвитку ІМ спостерігали зростання вмісту рівня N-

кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у 

5,18 раза, порівняно з контрольною групою (p<0,001). При супутній АГ 

даний показник збільшувався більш виразно – у 6,48 раза, порівняно з 

практично здоровими особами (p<0,001), та в 1,25 раза, порівняно з хворими 

без ГХ (p<0,05). 

У хворих на Q-ІМ відмічений прямий середньої сили кореляційний 

зв’язок між вмістом NT-proBNP та розміром ЛП (r
s
= 0,34; p<0,05), ІММ ЛШ 

(r
s
= 0,61; p<0,05), КСР (r

s
= 0,41; p<0,05); зворотний середньої сили – із ФВ 

ЛШ (r
s
= -0,33; p<0,05). 

При поєднанні ІМ та АГ встановлений прямий середньої сили 

кореляційний зв’язок між вмістом NT-proBNP у сироватці крові та розміром 

ЛП (r
s
= 0,41; p<0,05), ІММ ЛШ (r

s
= 0,69; p<0,05), КСР (r

s
= 0,39; p<0,05), КДР 

(r
s
= 0,43; p<0,05); слабкий – із рівнем креатиніну (r

s
= 0,27; p<0,05); зворотний 

середньої сили – із ФВ ЛШ (r
s
= -0,47; p<0,05). 

Відомо, що натрій-уретичні пептиди продукуються, головним чином, 

в передсердях. Стимулом для синтезу та секреції згаданих білків є 

напруження стінок міокарда [239]. BNP та NT-proBNP мають тенденцію до 

зростання у жінок та зменшення у осіб із надмірною вагою. Вміст їх також 

підвищується з віком, при шлуночкових тахікардія, перевантаженні 

шлуночків, ішемії міокарда, гіпоксемії, нирковій дисфункції, цирозі печінки, 

сепсисі та інфекціях [239]. Дані білки є «золотим» стандартом підтвердження 

діагнозу ХСН [255]. 

Незважаючи на результати дослідження PEACE, у якому рівні BNP та 

NT-proBNP у крові хворих на ІХС не показали вірогідного впливу на прогноз 

[234], сучасна доказова база свідчить, що зростання їхнього вмісту в плазмі 

асоціюється з високим ризиком несприятливих кардіоваскулярних подій. 

Мета-аналіз 11 досліджень показав вагоме значення вмісту в крові NT-

proBNP у загальній популяції – його збільшення обумовлює зростання 

загальної смертності (HR= 2,44 (95% CI 2,11-2,83)),  серцево-судинної 
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смертності (HR=3,77 (95% CI 2,85-5,00))  та смерті внаслідок ІХС (HR=2,35 

(95% CI 1,45-3,82)) [128]. 

Рівні даного протеїну в плазмі крові хворих на ІМ є важливим 

предиктором виживання таких пацієнтів, розмірів зони некрозу, розвитку СН 

чи повторних гострих коронарних подій [150, 239, 260]. Більше того, його 

вміст знаходиться в залежності від розміру некрозу (r = 0,59 – 0,64; p<0,004), 

ФВ ЛШ (r = -0,49 - -0,55; p<0,004) сегментарної товщини стінок міокарда 

(SWT, mm) (r = 0,41 – 0,52; p<0,04) [135]. А за результатами субаналізу 

дослідження APEX-AMI відмічені прямі кореляційні зв’язки  між 

концентрацією NT-proBNP та рівнями в крові хворих на ІМ маркерів 

запалення (ІЛ-6, hsСРП) та зворотні – із вмістом протизапального ІЛ-10 

[317]. 

Відомо, що відновлення цілості стінок серця після перенесеного ІМ 

реалізується, головним чином, шляхом фіброзу, при якому відмічається 

депонування компонентів позаклітинного матриксу, одним із представників 

якого є фібронектин (Фн). Рівень даного глікопротеїну в плазмі крові хворих 

на гострий Q-ІМ у 2,25 раза був вищим від середнього значення в групі 

контролю (p<0,001). Подібні зміни відмічали також і за умови сутньої АГ – у 

2,33 раза (p<0,001). Наявна ГХ не чинила вірогідного впливу на 

концентрацію Фн (p>0,05). 

При поєднанні гострого ІМ та АГ відмітили прямий слабкий 

кореляційний зв’язок між вмістом у плазмі Фн та показником ІММ ЛШ (r
s
= 

0,23; p<0,05). 

Експериментальні та клінічні дослідження відмічають зростання 

вмісту даного глікопротеїну в крові та зоні некрозу при ІМ, забезпечуючи 

таким чином репаративні процеси [2, 164]. Проте, надмірна його продукція 

пов’язана з підвищеним ризиком рестенозу після проведення ЧШКВ, 

формуванням тромбів у порожнині серця, прогресуванням патологічного 

ремоделювання міокарда та розвитком СН [56, 191, 235]. 
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У хворих на гострий ІМ за умови нормальної геометрії ЛШ відмічали 

найнижчий рівень Фн у плазмі крові, а при розвитку ексцентричної 

гіпертрофії та концентричного ремоделювання ЛШ даний показник зростав 

на 5,49% та 7,42%, відповідно (p<0,05).  Найвищою концентрація Фн була у 

хворих на ІМ з концентричною гіпертрофією ЛШ: на 9,84%, порівняно з 

подібними значеннями при нормальній геометрії (p<0,01). 

У той час, як при ексцентричному ремоделюванні ЛШ у хворих на 

гострий ІМ та супутню АГ вміст Фн у плазмі крові вірогідно не відрізнявся 

від даного показника при відсутності змін структури  серця (p>0,05), 

спостерігали значне зростання його концентрації в пацієнтів із 

концентричною гіпертрофією – на 12,46%, та з концентричним 

ремоделюванням – на 13,25% (p<0,01). 

Слід зауважити, що за умови супутньої ГХ у хворих на ІМ при 

концентричному ремоделюванні ЛШ середні значення титрів Фн у крові на 

7,89% були вищими (p<0,05). 

Експериментальними дослідженнями показано, що за умови 

гіпертензивного серця реактивний міокардільний фіброз посилює жорсткість 

серцевого м’язу та погіршує його скоротливість [53]. Підвищений рівень Фн 

при цьому спричиняє взаємодію клітин позаклітинного матриксу, обумовлює 

відкладання колагену тощо [54]. 

Розвиток гострого Q-ІМ характеризувався зростанням вмісту в 

сироватці крові матричної металопротеїнази 9 (ММП-9), порівняно з 

контролем: у 1,94 раза в хворих без АГ (p<0,01) та в 2,04 раза в хворих із 

супутньою АГ (p<0,01). Між собою досліджувані показники вірогідно не 

відрізнялися. 

У хворих на ІМ із супутньою АГ відмічений слабкий прямий 

кореляційний зв’язок між вмістом в крові ММП-9 та рівнем САТ: r=0,22; 

p<0,05. 

Слід відмітити, що зміна геометрії ЛШ не чинила вірогідного впливу 

на рівні ММП-9. 
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Відомо, що процеси ремоделювання міокарда складаються з серії 

послідовних молекулярних подій, які включають у себе: рекруітмент 

прозапальних клітин, проліферацію серцевих фібробластів чи рекруітмент 

циркулюючих стовбурових клітин кісткового мозку та їхню диференціацію в 

міофібробласти, та формування фіброзного рубця [114]. Услід за ішемічним 

ушкодженням міокарда, ММП обумовлюють серію клітинних відповідей 

(запалення, фіброз) через вплив на процесинг білків позаклітинного 

матриксу. Унаслідок ММП-спричиненої деградації позаклітинного матриксу 

утворюється значна кількість його фрагментів, які виступають у ролі 

хемоатрактантів для численних запальних клітин. Моноцити та нейтрофіли 

інфільтрують зону пошкодження через вплив ММП-8, -9 та -12, 

обумовлюючи часто патологічне ремоделювання серця [88, 172]. 

Доведено, що стійко високі рівні ММП-9 у крові хворих на ІМ 

асоціюються з несприятливим прогнозом, значною дилатацією ЛШ, 

розвитком СН, а в хворих на стабільну ІХС – із високим ризиком розвитку 

ІМ [76, 218, 227]. 

Установлено, що середні значення кількості лейкоцитів у 

периферійній крові хворих на ІМ були вищими від показника в групі 

практично здорових осіб на 21% (p<0,001), а за умови супутньої ГХ – на 

23,75% (p<0,001). 

Відомо, що за умови ІМ має місце зростання кількості лейкоцитів у 

крові, що є наслідком відповіді імунної системи на гостру ішемію та 

пошкодження серцевого м’язу [193]. Наявні клінічні дослідження (On-TIME, 

Stent PAMI, ARIC тощо) свідчать про прогностичне значення даного 

показника в розвитку СН, а також смертності в ранній та віддалений період 

ГКС [246, 300, 327]. Більше того, лейкоцитоз також асоціюється з ризиком 

ішемічного інсульту чи транзиторної ішемічної атаки [185]. 

При аналізі популяційного складу лейкограми встановлено, що в обох 

групах обстеження зростало число нейтрофілів: на 18,71% у хворих без АГ та 

на 20,65% у хворих із АГ, проти контролю (p<0,01). 
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Вірогідне збільшення абсолютного вмісту лімфоцитів у крові хворих 

на ІМ відімчали тільки за умови супутньої ГХ: на 23,37%, проти значень у 

групі практично здорових осіб (p<0,001) та на 19,57%, проти значень у 

хворих без супутньої патології (p<0,001). 

Подібно,  наявна АГ у хворих на ІМ характеризувалася вірогідним 

зростанням кількості моноцитів у периферійній крові – на 20,93% (p<0,01).  

Підвищений вміст у крові всіх субпопуляцій лейкоцитів асоціюється з 

високим ризиком розвитку ІХС. У дослідженні Adult Health Study (AHS) of 

Hiroshima and Nagasaki показаний зв’язок між загальним числом лейкоцитів, 

а також еозинофілів, нейтрофілів та моноцитів із виникненням вінцевої 

патології [256]. Результати Paris Prospective Study II відмітили ризик 

формування ІХС, пов’язаний виключно з кількістю моноцитів [234]. 

Натомість, Caerphilly and Speedwell studies – із усіма субпопуляціями 

лейкоцитів [304]. 

Проспективне дослідження 1037 хворих на ІМ показало, що 

підвищений вміст лейкоцитів, нейтрофілів, моноцитів та низький уміст 

лімфоцитів – незалежні предиктори загальної смертності [104]. 

У пацієнтів із гострим Q-ІМ та супутньою ГХ відмітили наступні 

кореляційні зв’язки між показниками лейкограми: між кількістю лейкоцитів 

та тривалістю комплексу QRS – прямий середньої сили (r
s
=0,40; p<0,05), між 

кількістю лімфоцитів та вмістом у плазмі ТГ – прямий середньої сили 

(r=0,51; p<0,05), між числом моноцитів та ФВ ЛШ – зворотний слабкої сили 

(r= -0,21; p<0,05), між кількістю нейтрофілів та розміром QRS – прямий 

середньої сили (r
s
=0,41; p<0,05), між кількістю нейтрофілів та індексом 

ОТ/ОС – прямий слабкий (r
s
=0,28; p<0,05). 

Слід відмітити, що тип ремоделювання ЛШ у хворих на ІМ без 

супутньої АГ не чинив жодного впливу на вміст лейкоцитів у периферійній 

крові та їхніх субпопуляцій. 

За умови поєднання ІМ та АГ відмітили найнижчий вміст лейкоцитів 

у крові при концентричному типі гіпертрофії ЛШ, що на 20,0% було нижчим 
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від подібного показника при ексцентричній гіпертрофії (p<0,05), проте не 

відрізнялося від подібного при нормальній геометрії та концентричному 

ремоделюванні ЛШ. 

Не спостерігали змін у кількості в крові лімфоцитів та нейтрофілів 

при різних типах ремоделювання ЛШ (p>0,05). 

Слід зауважити, що число моноцитів у крові хворих на ІМ та АГ при 

ексцентричній гіпертрофії на 25,0% перевищувало подібні значення при 

нормальній геометрії ЛШ (p>0,05); на 28,95% - при концентричній 

гіпертрофії (p<0,05); на 35,71% - при концентричному ремоделюванні 

(p<0,05). 

Значна кількість досліджень свідчить, що наявний моноцитоз у 

хворих на гострий ІМ є незалежним предиктором патологічного 

ремоделювання ЛШ. Зокрема, обстеження 136 пацієнтів із ІМ показало, що 

зміна геометрії міокарда ЛШ супроводжувалася більш високим умістом 

лейкоцитів, моноцитів та поліморфноядерних клітин, проте після 

мультиваріаційного регресійного аналізу саме моноцитоз був незалежним 

чинником даного феномену [55]. 

Натомість, іншим дослідженням відмічено асоціацію тільки кількості 

лейкоцитів та нейтрофілів із показником ІММЛШ у хворих на АГ; інші 

субпопуляції білих кров’яних тілець вірогідного впливу на гіпертрофію ЛШ 

не чинили [297]. 

Для більш кращої оцінки ступеня імунологічних змін обчислювали 

ряд лейкоцитарних індексів. Індекс співвідношення нейтрофілів до 

моноцитів (ІНМ)  та індекс співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів та 

моноцитів (ІН/ЛМ) були однаковими в усіх групах обстеження (p>0,05). 

У когорті пацієнтів із ІМ індекс співвідношення лімфоцитів до 

моноцитів (ІЛМ) не відрізнявся від контрольних значень (p>0,05), а при 

супутній АГ на 27,44% перевищував подібний параметр у хворих із 

нормальним рівнем АТ (p<0,01) та на 24,70% - показник у групі практично 

здорових осіб (p<0,05). 
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При проведенні кореляційного аналізу встановлений прямий 

середньої сили зв’язок між ІН/ЛМ та вмістом у плазмі ХС ЛПНГ (r=0,42; 

p<0,05); зворотний середній – між ІН/ЛМ та показником ВТС (r
s
= -0,39; 

p<0,05) за умови поєднання ІМ та АГ.  

Наявні результати численних досліджень щодо прогностичного 

значення індексу співвідношення числа нейтрофілів до лімфоцитів у 

формуванні патологічного ремоделювання ЛШ у хворих на ІМ, ризику 

розвитку СН та смертності [66, 139, 307]. 

Тип ремоделювання ЛШ не впливав на показники ІНМ та ІН/ЛМ в 

обох групах обстеження. У той час, як показник ІЛМ у хворих на ІМ та АГ не 

залежав від типу ремоделювання ЛШ, відмічене його зростання, порівняно з 

відповідними групами хворих із нормальним АТ: при нормальній геометрії 

ЛШ – на 23,48%; на 28,60% – при ексцентричній його гіпертрофії; на 23,12% 

– при концентричній гіпертрофії та на 23,34% – при концентричному 

ремоделюванні (p<0,05). 

Незначна кількість клінічних досліджень по вивченню впливу ІЛМ на 

головні кардіоваскулярні події у хворих на ГІМПST показали, що виключно 

зниження даного показника призводить до зростання появи феномену ―no 

reflow‖ після реваскуляризації, ризику смертності як ранньої, так і в 

віддаленому періоді [169, 170, 336]. Ймовірно, отримані нами дані можуть 

бути свідченням на користь кращого виживання пацієнтів із ІМ, який виник 

на тлі АГ, за рахунок більш кращого розвитку колатералів у міокарді. 

Свідченням цього є результати проспективного дослідження хворих на 

стабільну ІХС, у якому ступінь розвитку колатеральних судин у серцевому 

м’язі прямо залежав від величини ІЛМ, ступеня хронічної оклюзії вінцевих 

артерій та супутньої дисліпідемії [169]. 

Як вияв хронічного запального процесу низької інтенсивності в 

обстежених хворих на ІМ відмічали зростання величини ендогенної 

інтоксикації за тестом сорбційної здатності еритроцитів (СЗЕ). СЗЕ у хворих 
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на ІМ у 1,66 раза перевищував подібний у групі контролю (p<0,001), а за 

умови розвитку на тлі АГ – у 1,60 раза (p<0,001). 

Для встановлення найвагоміших взаємозв’язків із біомаркерами  

ремоделювання серця та судин (вміст у крові Фн та ММП-9) у хворих на ІМ 

та АГ застосовано методику множинного кореляційно-регресійного аналізу. 

Шляхом покрокового вилучення несуттєвих взаємозв’язків отримали 

математичну модель, вірогідну тільки для вмісту Фн: 

Y1 = -563,49+0,756*X1+0,413*X2+0,321*X3, +0,301*X4 де 

Y1 – рівень Фн у плазмі крові; Х1 – величина СЗЕ; Х2 – показник КСО 

лівого шлуночка; Х3 – розмір лівого передсердя; Х4 – показник ВТС. При 

цьому, коефіцієнт множинної кореляції був R = 0,871, коефіцієнт множинної 

детермінації - R
2
 = 0,771, коефіцієнт поєднаної детермінації  - adj R

2
 = 0,634 

(р<0,01). Тож, найбільш вагомий вплив на рівні плазмового Фн має ступінь 

ендогенної інтоксикації, КСО, діаметр лівого передсердя та ВТС. Усі вказані 

чинники впливають на результуючу ознаку на 77,1%, а поєднаний їхній 

вплив складає 63,4%. 

Тип ремоделювання ЛШ не чинив вірогідного впливу на величину 

СЗЕ. 

СЗЕ – показник, який характеризує здатність еритроцитів 

транспортувати значну кількість речовин, у тому числі й токсинів. Зростання 

його у хворих на ІМ може слугувати додатковим критерієм збільшення в 

крові продуктів деградації структур міокарду внаслідок ішемії та 

пошкодження.  

Встановлено, що рівні hs-CRP в сироватці крові у хворих на гострий 

ІМ у 5,11 раза перевищували середнє значення в групі контролю (p<0,001), а 

за умови поєднання ІМ та АГ – у 6,57 раза (p<0,001), та порівняно з групою 

без ГХ – у 1,27 раза (p<0,05). 

Відмічений прямий слабкої сили кореляційний зв’язок між вмістом 

hs-CRP та показником КДР ЛШ (r
s
=0,23; p<0,05), а також середньої сили – 

між рівнями hs-CRP та ММП-9 у крові (r
s
=0,37; p<0,05). 
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Не спостерігали різниці в середніх значеннях вмісту hs-CRP в крові 

обстежених хворих залежно від типу ремоделювання ЛШ. 

Мета-аналіз 25 обсерваційних досліджень показав незалежну роль hs-

СРП у розвитку ІХС [94]. Більше того, даний білок асоціюється з ризиком 

розвитку АГ, СН, інсульту, повторних кардіоваскулярних подій [155].  

Численні клінічні дослідження відмітили зв’язок між високим вмістом 

hs-СРП у крові хворих на ІМ та зростанням ризику внутрішньошпитальної 

смерті та смерті у віддалений період, ступенем патологічного ремоделювання 

міокарда ЛШ, ризиком розвитку СН тощо [267, 315]. Згідно результатів мета-

аналізу 20 досліджень (14442 пацієнтів із ІМ), збільшення концентрації в 

межах 3,1-10 мг/л обумовлює зростання небажаних серцево-судинних подій 

у 1,4 раза, а понад 10 мг/л – у 2,18 раза [64]. 

Оцінка якості життя, проведена з використанням опитувальника EQ-

5D, виявила помірні проблеми з рухливістю в 16,42% хворих на ІМ, а виразні 

– в 83,58% пацієнтів. Слід відмітити, що умови супутньої АГ частка хворих із 

вираженими проблемами з рухливістю була в 1,14 раза вищою – в 95,24% 

осіб (χ
2
=4,591; p<0,05). Відповідно, рідше зустрічалися скарги на помірне 

обмеження рухів (p<0,05). 

Наявна ГХ обумовлювала додатковий тягар на проблеми з 

самообслуговуванням: 95,24% пацієнтів цієї групи мали виражені проблеми, 

що перевищувало в 1,16 раза подібний показник у когорті хворих без АГ 

(χ
2
=5,50; p<0,05). Відповідно, на помірні проблеми з самообслуговуванням 

скаржилися 19,91% пацієнтів першої та 4,76% пацієнтів другої групи 

(p<0,05). 

Виражені проблеми при виконанні повсякденної діяльності зазначали 

всі обстежені хворі на гострий ІМ. 

У хворих на ІМ та АГ у 1,23 раза частіше відмічали виразний біль: у 

84,13% пацієнтів, проти 68,66% пацієнтів (χ
2
=4,279; p<0,05). Відповідно, 

помірні больові відчуття спостерігалися в 31,34% хворих першої та в 15,87% 

хворих другої групи (p<0,05). 
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Не спостерігали жодних відмінностей щодо поширення тривожності 

чи депресії в когорті обстежених хворих: в обох групах найбільша кількість 

хворих (відповідно, 82,09% та 80,95%) мали помірні депресивні прояви.  

Не відмічено вірогідної різниці в досліджуваних параметрах якості 

життя хворих на ІМ залежно від типу ремоделювання ЛШ. 

За даними візуалізаційної аналогової шкали опитувальника EQ-5D 

супутня АГ у 1,15 раза погіршувала якість життя хворих на гострий ІМ 

(p<0,05), найбільше концентричній гіпертрофії та концентричному 

ремоделюванні ЛШ - на 15,73% та 17,14%, відповідно (p<0,05). 

У хворих на ІМ та АГ відмічений слабкої сили прямий кореляційний 

зв’язок між показником якості життя (відповідно до візуалізаційної 

аналогової шкали опитувальника EQ-5D) та ФВ ЛШ за даними ЕхоКГ 

(r=0,27; p<0,05). 

Без сумніву, ІМ чинить несприятливий вплив на якість життя 

пацієнтів [68, 203, 280]. Аналіз наявних досліджень щодо оцінки якості життя 

в хворих на ГКС у базах CINAHL, MEDLINE та PsychINFO показав 

залежність даного показника від віку, статі, зони некрозу, гендерної 

належності, фізичної активності, куріння, психологічних особливостей тощо 

[157].  

У той час як при самостійному перебігу ІМ тип ремоделювання ЛШ 

не чинив вірогідного впливу на якість життя хворих, за умови наявної 

супутньої АГ відмічали суттєве погіршення даного показника в міру 

прогресування змін міокарда. Найвище середнє значення якості життя було 

при нормальній геометрії ЛШ та при ексцентричній гіпертрофії ЛШ. 

Порівняно з когортою пацієнтів без структурних змін серцевого м’язу, за 

умови концентричної гіпертрофії показник якості життя зменшувався на 

15,25% (p<0,05), а при його концентричному ремоделюванні – на 12,26% 

(p<0,05). 
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Більше того, наявна супутня АГ у випадку ІМ погіршує якість життя 

на 15,73% та 17,14% при концентричній гіпертрофії та концентричному 

ремоделюванні ЛШ, відповідно (p<0,05). 

У процесі лікування обстежених хворих виявили наступні 

особливості.  

Упродовж першої доби після відновлення вінцевого кровоплину 

рецидиви ангінозного болю чи його еквіваленти в 3,67 раза частіше 

виявлялися в хворих на ІМ із супутньою АГ, які отримували тільки ліки 

базової терапії, порівняно з групою з додатковим прийомом кверцетину 

(χ
2
=4,950; p<0,05). Використання згадано біофлавоноїду в комплексній 

терапії хворих на ІМ обох груп призводило до зменшення числа появи 

пробіжок шлуночкової тахікардії, проте результати були недостовірними. 

У процесі проведеного лікування суттєво зменшився середній 

показник використання нітратів короткої дії в усіх групах обстежених 

пацієнтів, проте більш виразніше – при додатковому призначенні препаратів 

кверцетину. Слід зауважити, що даний показник є своєрідною 

об’єктивізуючою ознакою покращення суб’єктивного стану пацієнтів із ІХС 

та зростання толерантності до фізичних навантажень [65]. 

 У хворих на ІМ чи ІМ, який розвинувся на тлі АГ, відмічали вірогідне 

зменшення показника ІМТ відмічали на 3-му міс. спостереження виключно 

за умови використання кверцетину: на 11,82% та на 12,9%, відповідно 

(p<0,05). Подібно змінювалися середні значення показника ОТ/ОС. Отримані 

дані співзвучні з результатами клінічних та експериментальних досліджень 

по вивченню ефективності згаданого флавоноїду за умови ожиріння та ЦД [8, 

37]. Механізм дії кверцетину, як і інших флавонів, пов’язаний з активацією 

апоптозу преадипоцитів (унаслідок підвищення фосфорилювання АМФ-

активованої протеїнкінази та її субстрату ацетил-СоА-карбоксилази), яка 

перешкоджає відкладанню жиру в організмі [131]. 
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Відомо, що зменшення маси тіла в осіб із ожирінням значно покращує 

прогноз у хворих на ССЗ, ЦД, ХХН, злоякісні новотвори, ревматологічні 

недуги тощо [131, 153]. 

У процесі лікування спостерігали унормування показників 

ліпідограми (ЗХС, ХС ЛПНГ, ХС ЛПДНГ) в усіх групах, проте більш 

виразно - за умови додаткового призначення кверцетину. Слід зауважити, що 

додаткове призначення кверцетину хворим на ІМ із чи без АГ наприкінці 

терміну спостереження дозволило збільшити кількість осіб із досягнутими 

цільовими рівнями ХСЛПНГ, як  у першій групі обстеження (OR=0,25 (95% 

CI 0,08-0,85; p=0,038)), так і в другій групі обстеження (OR=0,26 (95% CI 

0,06-0,93; p=0,038)). 

Мета-аналіз 22 досліджень (134537 пацієнтів) показав, що зменшення 

вмісту в плазмі крові ХС ЛПНГ на 1 ммоль/л обумовлює зниження великих 

кардіоваскулярних подій на 10% [78]. 

Вірогідні зміни вмісту ТГ у плазмі крові спостерігали тільки в когорті 

хворих на ІМ із АГ, де даний показник зменшився наприкінці дослідження на 

15,46% (p<0,05) у когорті базового лікування, та на 15,12% (p<0,05) і на 

16,59% (p<0,05) у когорті пацієнтів із додатковим призначенням кверцетину, 

відповідно на 28-й день та 3-й міс. спостереження. 

Подібні результати позитивного впливу кверцетину на ліпідний 

профіль отримані в численних експериментальних та клінічних дослідженнях 

[45, 237].  Механізм цього явища достатньо невивчений, але може складатися 

з кількох компонентів. Відомо, що при атеросклерозі порушується баланс 

про- і протизапальних сигналів і запускається прогресуючий механізм 

системного ушкодження. Основною мішенню для кверцетину є піняві 

клітини, які утворюються з макрофагів унаслідок інтенсивного захоплення 

ефірів холестерину. У макрофагах метаболіти кверцетину піддаються 

деглюкуронуванню з наступним зростанням антиоксидантної активності [44]. 

Ще один можливий шлях впливу – через покращення функціонування 

гепатоцитів та зменшення акумуляції ліпідів у печінці [145]. Нещодавно в 
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експерименті показано, що кверцетин має здатність покращувати зворотний 

транспорт ХС із периферійних тканин [89]. 

Додаткове призначення кверцетину володіло помірним 

нефропротекторним ефектом, непрямим виявом чого було зменшення вмісту 

креатиніну в плазмі крові хворих на 3-му міс. після перенесеного ІМ: на 

8,07% (p>0,05) – у першій групі та на 20,3% (p<0,05) – у другій групі хворих. 

Упродовж періоду спостереження відмічали зменшення активності 

АсАТ у сироватці крові, починаючи з 7-ї доби ІМ, більш виразне в групах 

хворих із додатковим вживанням препаратів кверцетину. 

У міру зміни фаз гострого ІМ та його трансформації в стабільну ІХС 

відмічали унормування рівнів глюкози в сироватці крові пацієнтів обох груп 

в однаковій мірі. Натомість, у літературі існують дані, що свідчать про 

гіпоглікемічні ефекти кверцетину [49, 123]. 

Відмічали суттєве зменшення ЧСС у процесі лікування в усіх групах 

обстеження, яке носило однаковий характер. У когорті пацієнтів із ІМ, що 

виник на тлі АГ, спостерігали унормування АТ в усі періоди дослідження без 

вірогідної різниці в групі з додатковим прийомом кверцетину.  

При оцінці динаміки параметрів ЕхоКГ відмічено, що зменшення 

діаметру ЛП відбулося в усіх групах обстеження наприкінці лікування, проте 

більш виразніше в когорті хворих на ІМ, яким додатково призначали 

кверцетин: на 11,73% (p<0,01) у пацієнтів ІВ групи та на 12,09% (p<0,01) у 

пацієнтів ІІВ групи.  

Вірогідне зменшення показників КДО і КСО ЛШ відмічали тільки 

наприкінці третього місяця спостереження, яке не відрізнялося серед 

пацієнтів різних груп. 

Не встановлено вірогідної різниці у зменшенні значень КДР ЛШ та 

КСР ЛШ між групами з різними лікувальними стратегіями наприкінці 

дослідження. 

Усі призначені терапевтичні стратегії в однаковій мірі обумовлювали 

зростання середніх значень ФВ ЛШ наприкінці дослідження. Додаткове 
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призначення кверцетину показало тенденцію до більш кращого унормування 

даного показника. 

Існує чітка залежність між виразністю систолічної дисфункції та 

прогноз: чим вона більша, тим більша кількість регоспіталізацій та 

смертність унаслідок ССЗ [199]. Кверцетин у хворих на ГКС володіє 

кардіопротективними властивостями, які проявляються у зменшенні маси 

некротизованого міокарда [26]. 

Зменшення ЕхоКГ-ознак гіпертрофії ЛШ виразніше відбувалося в 

пацієнтів із ІМ, що виник на тлі АГ. На візиті 3-го місяця ММ ЛШ 

зменшилася на 12,98% у хворих ІА групи (p<0,05); у хворих ІВ групи – на 

15,91% (p<0,05); у хворих ІІА групи – на 24,46% (p<0,01); у хворих ІІВ групи 

– на 25,16% (p<0,01). При цьому, кверцетин, очевидно, потенціював дію 

основних терапевтичних схем. 

Відповідним чином, спостерігали зменшення середніх значень 

ІММЛШ: на 10,24% (p<0,05) – у ІА групі; на 12,55% (p<0,05) – у ІВ групі; на 

19,7% (p<0,01) – у ІІА групі; на 22,81% (p<0,01) – у ІІВ групі. 

Середні значення ВТС ЛШ зменшувалися на 3-ій міс. в когорті хворих 

після ІМ, що виник без АГ, - на 9,76% (p<0,05) при стандартному лікуванні, 

на 11,9% (p<0,05) при додатковому призначенні кверцетину. У той час, за 

умови супутньої АГ даний показник зменшувався більш виразніше: на 

18,18% та на 20,1%, відповідно (p<0,01). 

Механізм впливу кверцетину на зменшення вияву ознак гіпертрофії 

ЛШ цілком незрозумілий. Вважають, що він реалізується через унормування 

показників ліпідограми, зменшення проявів запалення та оксидативного 

стресу в структурі міокарда [316]. 

У міру покращення стану хворих на ІМ відмічали зменшення вмісту в 

плазмі крові NT-proBNP, яке більш виразно проявлялося за умови 

додаткового призначення кверцетину. Так, даний показник в ІА групі хворих 

зменшився на 7-му добу на 12,17%  (p<0,05); на 28-му добу – на 36,58%  

(p<0,01); на 3-й міс. – на 60,13% (p<0,001). Поряд з цим, при додатковому 
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призначенні кверцетину динаміка була виразнішою: відповідно, – на 18,11% 

(p<0,05); на 49,12% (p<0,01) та на 68,63% (p<0,001). 

Подібним чином зменшувалися рівні NT-proBN у групі хворих ІМ, 

який виник на тлі АГ. Зокрема, в ІІА групі - на 14,1% на 7-му добу (p<0,01); 

на 50,05%  на 28-му добу (p<0,001) та на 66,99% на 3-ій міс. (p<0,001). Слід 

зауважити більш вірогідне унормування концентрації NT-proBN у плазмі 

крові при включенні до лікування кверцетину: відповідно, – на 30,42% 

(p<0,01); на 59,79% (p<0,001) та на 76,7% (p<0,001). 

Ефективність додаткового призначення кверцетину відмічена як у 

хворих після перенесеного ІМ без АГ [OR=0,61 (95% CI 0,21-1,81; p=0,527)], 

так і на тлі ГХ [OR=0,38 (95% CI 0,11-1,31; p=0,189)]. 

Зменшення вмісту NT-proBN у плазмі крові призводить до 

покращення виживання хворих на ССЗ. Так, за даними субдослідження 

Echocardiographic Heart of England Screening study динаміка даного показника 

менше, ніж 150 пг/мл обумовлює зростання виживання хворих із синдромом 

СН на 28% [308]. 

Вірогідне зменшення плазмової концентрації Фн спостерігалося з 28-ї 

доби в усіх групах обстежених пацієнтів, проте більш виразніше за умови 

додаткового призначення препаратів кверцетину. Так, у ІА групі даний 

параметр зменшився на 21,12% (p<0,01), а наприкінці дослідження – на 

43,35% (p<0,001). У хворих ІВ групи вміст Фн у плазмі знизився на 33,57% 

(p<0,01) із 28-ї доби; на 51,70% (p<0,01) із 3-го міс., що 15,15% та 14,1%, 

відповідно, більше, ніж у групі базового лікування (p<0,05). 

Подібним чином відбувалися зміни в когорті хворих на ІМ та супутню 

АГ. Так, у ІІА групі рівні Фн у крові зменшилися на 28 добу на 20,79% 

(p<0,01), а на 3-й міс. – на 39,13% (p<0,001). Слід зауважити повільніше 

зниження згаданого показника за умови супутньої АГ (∆=9,72%, p<0,05). 

Додаткове призначення кверцетину призводило до інтенсивнішого 

зменшення Фн у плазмі крові: на 25,34% (p<0,01) у 28-денний термін 
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спостереження та на 47,99% (p<0,01) на 3-й міс. після ІМ, що, відповідно, на 

9,72% та 8,3% більше, ніж у групі базового лікування (p<0,05). 

Проведена реваскуляризація та фармакологічне лікування ІМ 

призводили до редукції рівнів ММП-9 к крові хворих на ІМ, починаючи з 7-ї 

доби спостереження, проте більш виразно в когорті пацієнтів, які додатково 

отримували кверцетин. Так, зменшення даного показника в ІА групі 

відбувалося на 11,59% (p<0,05) – на 7-му добу, на 17,48% (p<0,01) – на 28-му 

добу та на 24,63% (p<0,001) – на 3-ій міс. Натомість, у ІВ групі динаміка 

виявилася наступною: на 14,52% (p<0,05), на 34,57% (p<0,01) та на 37,31% 

(p<0,001), відповідно, що в динамці в терміні 28 доба – 3 міс. на 19,03% та 

15,04% більше, ніж у групі базового лікування (p<0,05). 

За умови супутньої АГ в хворих на ІМ ІІА групи спостерігали 

зменшення титрів ММП-9 у сироватці крові на 12,69% (p<0,05), на 20,77% 

(p<0,01) та на 24,29% (p<0,001) у відповідні терміни спостереження. 

Виразніше даний показник унормовувався за умови призначення до базової 

терапії кверцетину, відповідно – на 15,19% (p<0,05), на 34,43% (p<0,01) та на 

38,05% (p<0,001), що в динамці в терміні 28 доба – 3 міс. на 16,53% та 

17,46% більше, ніж у групі базового лікування (p<0,05). 

Пригнічуючий вплив кверцетину на процеси фіброзу міокарда 

продемонстрований в експериментальних дослідженнях на моделях 

автоімунного міокардиту та СН [58, 180]. Його антифібротичні ефекти 

реалізуються, ймовірно, через пригнічення ряду ростових факторів 

(трансформуючого фактору росту (TGF-β1) і трансформуючого фактору 

росту сполучної тканини (CTGF)), надмірної деструкції позаклітинного 

матриксу тощо [180]. 

У процесі лікування хворих на ІМ відмічали зменшення інтенсивності 

запалення низької інтенсивності. Зокрема, зниження загального числа 

лейкоцитів у периферійній крові відмічалося з 7-ї доби. Так, у пацієнтів ІА 

групи даний показник знизився на 17,17% (p<0,05), а на 28-му добу та 3-ій 

міс., відповідно – на 17,89% (p<0,05) та на 17,61% (p<0,05), порівняно з 
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вихідними значеннями. Додаткове призначення кверцетину чинило більш 

виразний вплив на динаміку кількості лейкоцитів, починаючи з 28-ї доби 

спостереження. Зокрема, на 7-й день даний показник зменшився на 16,64% 

(p<0,05), через 28 днів – на 22,38% (p<0,01), що на 4,92% менше від 

подібного параметру в групі базового лікування (p<0,05), та на 22,69% 

(p<0,01) наприкінці дослідження, що на 5,6% менше від подібного параметру 

в ІА групі (p<0,05). 

Тотожні зміни відмічалися в ІІА групі хворих, де число лейкоцитів на 

7-й день зменшилося на 14,42% (p<0,01), на 28-й день – на 16,92% (p<0,01), 

на 3-й міс. – на 17,34% (p<0,01). Натомість, у групі ІІВ уміст білих кров’яних 

тілець знизився, відповідно, на: 13,63% (p<0,01); 24,62% (p<0,01); 24,48%  

(p<0,01), що на 9,52% та 8,89% менше від подібних значень у групі 

контролю. 

У той час, як зменшення абсолютного числа лімфоцитів у крові 

хворих груп обстеження з використанням ліків базової терапії спостерігали 

виключно на 3-ій міс., додаткове призначення кверцетину чинило виразний 

вплив на редукцію даного показника в усі терміни спостереження. Так, на 3-

ій міс. після перенесеного ІМ середнє значення кількості лімфоцитів у крові 

хворих ІА групи зменшилося на 6,71% (p<0,01). У пацієнтів ІВ групи даний 

параметр знижувався на 4,67% (p<0,05) у термін на 7-му добу; на 9,33% 

(p<0,01) – на 28-му добу та на 11,34% (p<0,01) – на 3-ій міс. В останніх 

випадках дані зміни були виразнішими на 7,48% та 4,32%, ніж подібні в групі 

базового лікування (p<0,05). 

У хворих ІІА групи обстеження середнє значення числа лімфоцитів у 

крові вірогідно зменшилося тільки на 3-ій міс. – на 17,49% (p<0,01). 

Натомість, при додатковому вживанні кверцетину дані  зміни відмічалися в 

усі терміни спостереження: на 7-й день – на 12,5% (p<0,01), на 28-й день – на 

23,37% (p<0,01), на 3-ій міс. – на 22,83% (p<0,01), що на 5,96% більше, ніж у 

групі контролю (p<0,05). 
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Не спостерігали вірогідних змін у кількості моноцитів у процесі 

лікування в усіх групах обстеження (p>0,05). 

Більш динамічна зміна серед субпопуляцій лейкоцитів була 

притаманною нейтрофілам, середній вміст яких зменшувався у міру 

лікування ІМ, проте більш виразно в когорті хворих, які додатково 

отримували кверцетин. Так, у хворих ІА групи згаданий показник у 

відповідні терміни спостереження зменшився на 4,69% (p<0,05), на 6,03% 

(p<0,05) і на 10,94% (p<0,01). Натомість, у ІВ групі динаміка була наступною: 

на 6,87% (p<0,05); на 10,64% (p<0,01) та на 20,4% (p<0,01), що на 4,28% й 

10,03% менше подібних значень у групі контролю (p<0,05). 

У хворих на ІМ та АГ на тлі базової терапії динаміка середніх чисел 

нейтрофілів у крові була наступною: на 10,85% (p<0,05) – у термін 7-го дня; 

на 11,93% (p<0,01) – у термін 28-го дня; на 16,1% (p<0,01) – наприкінці 

дослідження. Натомість, за умови додаткового призначення кверцетину вміст 

нейтрофілів зменшувався, відповідно, на 12,45% (p<0,05), що на 2,43% 

менше відповідних значень групи контролю (p<0,05); на 16,81% (p<0,01), що 

на 6,16% менше відповідних значень групи контролю (p<0,05), та на 22,1% 

(p<0,01), що на 7,75% менше відповідних значень групи контролю (p<0,05). 

Більш чіткі зміни з боку імунної системи, які відбувалися при 

лікуванні хворих на ІМ та з супутньою АГ, проявлялися зміною значень 

лейкоцитарних індексів. У хворих на ІМ без АГ зменшення середніх значень 

ІНМ відбулося на 3-ій міс. після ГКС і тільки за умови додаткового 

призначення кверцетину – на 11,32% (p<0,05), що на 7,4% було нижчим, ніж 

у контрольній групі (p<0,05). Більш інтенсивне зниження згаданого індексу 

відбувалося за умови супутньої АГ. Так, у хворих ІІА на 3-ій міс. 

спостереження ІНМ зменшився на 8,78% (p<0,05). Водночас, за умови 

лікування в комплексі з кверцетином, вірогідне унормування показника 

спостерігалося на усіх візитах пацієнтів та склало, відповідно: на 8,85% 

(p<0,05), на 9,32% (p<0,05) та на 22,74% (p<0,01), що на 16,85% менше від 

подібного показника у ІІА групі (p<0,05). 
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У той час, як у ІА групі у процесі лікування не відмічали вірогідної 

динаміки середніх значень ІЛМ, в когорті пацієнтів ІВ групи даний показник 

зменшувався на 3-ій міс. на 3,84% (p<0,05) та на 4,57%, відносно групи 

контролю (p<0,05). 

Виразнішою динаміка була в хворих на ІМ та АГ, де за умови базової 

терапії даний індекс зменшувався на 10,62% на 3-ій міс. спостереження 

(p<0,01). Проте, при додатковому лікуванні кверцетином ІЛМ зменшувався, 

починаючи з 7-ї доби – на 8,64% (p<0,05). На 28-у добу середні значення 

індексу знизилися на 16,12% (p<0,01), а на фінальному візиті – на 17,52% 

(p<0,01), що на 18,04% і 8,79% менше відповідних показників при базовому 

лікуванні (p<0,05). 

Значення ІН/ЛМ вірогідно зменшувалося на візиті 3-го міс. тільки в 

групі хворих на ІМ, яким додатково призначали терапію з використанням 

кверцетину: на 12,55% (p<0,01), що на 8,3% менше відповідного параметра в 

ІА групі (p<0,05). 

Описаний вплив кверцетину на число лейкоцитів та їхніх 

субпопуляцій у крові є черговим підтвердженням протизапального та 

імуномодулюючого ефектів біофлавоноїду. Відомо, що він має здатність 

пригнічувати активність головних прозапальних ферментів 

(циклооксигеназа, ліпоксигеназа), інгібувати ліпополісахарид-індукований 

синтез ФНП-α, ІЛ-8, ІЛ-1β, ІЛ-6 та інших прозапальних цитокінів, 

зменшувати експресію судинної молекули адгезії (VCAM-1) та CD80+ тощо 

в умовах гострого та хронічного запалення [182]. Вплив кверцетину на 

кількість лейкоцитів, ймовірно, пов’язане з описаними протизапальними 

ефектами. 

У хворих на ІМ, які отримували препарати базової терапії, величина 

ендогенної інтоксикації, визначена за показником СЗЕ, вірогідно була 

меншою виключно на візиті 3-го міс.: на 19,76%, порівняно з вихідними 

значеннями, у хворих ІА групи (p<0,05) та на 26,23%  у хворих ІІА групи 

(p<0,05). Натомість, додаткове призначення кверцетину призводило до 
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зменшення СЗЕ, починаючи з 28-ї доби. Так, у когорті пацієнтів ІВ групи 

даний показник знизився на 20,37% (p<0,05), а наприкінці 3-го міс. – на 

32,95% (p<0,01), що на 13,1% менше подібного показника в групі базового 

лікування (p<0,05). Подібно, у хворих ІІВ групи середні значення СЗЕ 

зменшилися на 28-й день на 24,81% (p<0,01), що на 21,43% менше подібного 

показника в групі контролю (p<0,05). У терміні 3-го міс. СЗЕ зменшився на 

31,39% (p<0,01), що на 9,97% менше подібного параметру в групі контролю 

(p<0,05). 

Рядом експериментальних досліджень показано, що детоксикаційний 

ефект кверцетину реалізується через пригнічення оксидативного стресу 

внаслідок підвищення експресії антиоксидантного фактору транскрипції Nrf2 

та ряду ензимів: HO-1, Prx 1–3, Prx 5–6, Trx1/2 і TrxR1/2 [187, 340]. 

Уміст високочутливого С-реактивного протеїну (hsCRP) в крові 

обстежених хворих зменшувався, починаючи з 7-го дня спостереження, 

проте більш виразно за умови додаткового призначення кверцетину. Так, у 

групі ІА рівень у крові hsCRP знизився на 29,28% (p<0,05) – на 7-й день; на 

53,95% (p<0,01) – на 28-й день; на 70,72% (p<0,01) – на 3-ій міс. У пацієнтів 

ІВ групи його динаміка була наступною: на 33,37% (p<0,05); на 63,11% 

(p<0,01) та на 73,88% (p<0,01), відповідно, що на 6,92%; 20,86% та 11,90% 

менше аналогічних параметрів групи базового лікування (p<0,05). 

Уміст у сироватці крові hsCRP у хворих ІІА зменшився на 45,18% 

(p<0,01) – на 7-й день; на 62,85% (p<0,01) – на 28-й день; на 74,73% (p<0,01) 

– на 3-ій міс. Натомість, у пацієнтів ІІВ групи – на 46,45% (p<0,01); на 

76,58% (p<0,01) та на 83,98% (p<0,01), відповідно, що на 40,16% і 32,83% 

менше аналогічних параметрів групи базового лікування (p<0,05). 

Якщо у групі ІА тільки 7 (20,59%) пацієнтів наприкінці лікування 

досягнули рівнів hsCRP < 2 мг/л, то в ІВ – 16 (47,06%), що свідчить про 

ефективність кверцетину щодо редукції даного параметру (OR=0,32 (95% CI 

0,11-0,90; p=0,049). Подібно, в групі ІІА тільки в 5 (15,2%) хворих наприкінці 

дослідження відмічали низькі рівні hsCRP < 2 мг/л. У когорті пацієнтів ІІВ 
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групи даного показника досягнуто в 13 (43,3%) пацієнтів. Ефективність 

досліджуваного біофлавоноїду в комплексному впливу на редукцію ознак 

запалення склала (OR=0,25 (95% CI 0,08-0,79; p=0,028). 

Відмічено, що зменшення рівнів hsCRP у крові хворих із ГКС може 

розглядатися як критерій стабілізації атеросклеротичної бляшки та є 

предиктором зниження кардіоваскулярного ризику [166, 258]. 

У процесі лікування (станом на 3-ій міс.) значно покращилася якість 

життя усіх обстежених хворих на ІМ, про що свідчать дані опитування з 

використанням анкети EQ5D.  

Проте, додаткове використання кверцетину виразніше зменшувало 

частку осіб як серед пацієнтів першої (OR=0,56 (95% CI 0,18-1,86; p=0,498), 

так і другої груп обстеження (OR=0,26 (95% CI 0,04-1,15; p=0,118) зі 

скаргами на проблеми з рухливістю.  

Додаткове призначення кверцетину більше, ніж препарати базової 

терапії, призводило до покращення самообслуговування як серед пацієнтів 

першої (OR=0,34 (95% CI 0,11-0,93; p=0,061)), так і другої груп обстеження 

(OR=0,32 (95% CI 0,12-0,98; p=0,070)). 

Значно зменшилася доля пацієнтів, які описували значний 

біль/дискомфорт: у 7,67 раза – у ІА групі (χ
2
=25,385; p<0,01); на 100% – у ІВ 

групі (χ
2
=34,756; p<0,01); у 3,86 раза – у ІІА групі (χ

2
=34,756; p<0,01); у 8,67 

раза – у ІІВ групі (χ
2
=35,306; p<0,01). 

У процесі лікування значно зросла кількість хворих серед усіх груп 

обстеження, які не відмічали ознак тривоги чи депресії: у ІА групі – уп’ятеро 

(χ
2
=6,519; p<0,05); у ІВ групі – у 12 разів (χ

2
=11,508; p<0,01); у ІІА групі – 

уп’ятеро (χ
2
=6,519; p<0,05); у ІІВ групі – у 5,5 разів (χ

2
=7,954; p<0,01). 

Підтвердженням покращення якості життя обстежених хворих на ІМ 

була позитивна динаміка показника за даними візуалізаційної аналогової 

шкали опитувальника EQ5D. Так, у процесі лікування на 28-му добу та 3-ій 

міс. даний параметр зріс у ІА групі на 16,62% (p<0,05) та на 19,61% (p<0,01), 

відповідно; у ІВ групі – на 27,14% (p<0,01) та на 29,83% (p<0,01), відповідно, 
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що на 11,94% і 12,04% більше, ніж аналогічні значення в групі базового 

лікування (p<0,05). 

Подібні зміни спостерігали в групі хворих на ІМ, який виник на тлі 

АГ, де середні значення якості життя покращувалися на 28-ий день та в 

термін 3 міс., відповідно, на 19,14% (p<0,05) та на 29,23% (p<0,01). За умови 

додаткового вживання препаратів кверцетину згаданий показник зростав 

більш виразніше: на 29,81% (p<0,01) та на 39,91% (p<0,01), що на 15,32% та 

13,04% більше, ніж відповідні показники групи базового лікування (p<0,05). 

Таким чином, використання кверцетину в комплексному лікуванні 

хворих на ІМ, який виник на тлі АГ, є патогенетично оправданим (рис. 5.1), 

безпечним та з оптимальним поєднанням ―ціна-ефективність‖.
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Рис.5.1. Патогенетичне обґрунтування використання кверцетину при ІМ, який виник на тлі АГ (Примітка: ЛШ – лівий 

шлуночок; Фн – фібронектин; ММП – матрична металопротеїназа). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладене обґрунтування оптимізації лікування хворих 

на гострий Q-інфаркт міокарда, який виник на фоні есенціальної артеріальної 

гіпертензії, на основі вивчення клініко-функціональних особливостей 

перебігу недуги, типів ремоделювання міокарда лівого шлуночка, виразності 

процесів фіброзу серцевого м’язу та хронічного запалення низької 

інтенсивності шляхом включення в схему медикаментозної терапії 

ступеневого застосування препаратів кверцетину. 

1. Гострий Q-інфаркт міокарда, який розвивається на тлі 

артеріальної гіпертензії, характеризується виразнішою клінічною 

симптоматикою, порушеннями ліпідного (вміст загального холестерину, 

холестерину ліпопротеїдів низької густини, триацилгліцеролів) та 

вуглеводного обміну, вищими рівнями ферментемії 

(аспартатамінотрансфераза), переважним ураженням передньої (44,44%) та 

нижньої (41,27%) стінок лівого шлуночка.  

2. Попередня артеріальна гіпертензія у хворих на гострий Q-ІМ 

найчастіше обумовлює концентричне ремоделювання (38,1%) та 

концентричну гіпертрофію (26,9%) міокарда лівого шлуночка; рідше 

трапляється його ексцентрична гіпертрофія (17,5%). За умови супутньої 

гіпертензії у 4,5 раза частіше розвивається серцева недостатність із 

збереженою фракцією викиду. Відмічені прямі кореляційні зв'язки між ФВ 

ЛШ та вмістом креатиніну в плазмі крові (r=0,21), між КДО ЛШ та ІМТ 

(r
s
=0,31;), між КДР ЛШ та ІМТ (r

s
=0,30), між КСО ЛШ та величиною 

інтервалу PQ (r
s
=0,39).  

3. Ремоделювання міокарда та розвиток серцевої недостатності у 

хворих на інфаркт міокарда й артеріальну гіпертензію характеризується 

значним зростанням рівнів NT-proBNP (у 6,48 раза), які залежать від розмірів 

ЛП (r
s
= 0,41), ІММ ЛШ (r

s
= 0,69), КСР (r

s
= 0,39), КДР (r

s
= 0,43); рівня 

креатиніну (r
s
= 0,27) та ФВ ЛШ (r

s
= -0,47).  
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4. У хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, який виник на тлі 

артеріальної гіпертензії, спостерігаються достовірні ознаки гіпертрофії лівого 

шлуночка, свідченням чого є зростання маси міокарда (на 11,54%), індексу 

маси міокарда (на 21,28%) та показника відносної товщини стінки (на 

24,07%). Відмічений зворотний кореляційний зв’язок між відносною 

товщиною стінки лівого шлуночка та вмістом у плазмі крові ХС ЛПВГ (r
s
= -

0,45), прямий зв’язок із рівнем креатиніну (r
s
=0,20) та з величиною 

комплексу QRS (r
s
=0,37). 

5. Постінфарктне ремоделювання міокарда в хворих із попередньою 

артеріальною гіпертензією характеризується зростанням рівнів у крові 

фібронектину (у 2,33 раза), залежно від значень ІММ ЛШ (r
s
= 0,23). Найвищі 

його титри відмічені за умови концентричного ремоделювання (на 13,25%) та 

концентричної гіпертрофії лівого шлуночка (на 12,46%). Найбільш вагомий 

вплив на рівні плазмового фібронектину має ступінь ендогенної інтоксикації, 

КСО, діаметр лівого передсердя та ВТС (R
2
 = 0,771; adj R

2
 = 0,634). Уміст у 

плазмі крові ММП-9 у 2,04 раза перевищує референтні значення та залежить 

від середніх значень САТ (r=0,22). 

6. За умови розвитку гострого Q-інфаркту міокарда на тлі 

артеріальної гіпертензії відмічається активація проявів запального процесу 

низької інтенсивності, свідченням чого є зростання в крові числа лейкоцитів 

(на 23,75%), головним чином, за рахунок нейтрофілів (на 20,65%), 

лімфоцитів (на 23,37%) та моноцитів (на 20,93%); показника ендогенної 

інтоксикації (у 1,6 раза); титрів hs-CRP (у 6,57 раза). Найвищою кількість 

лейкоцитів та моноцитів виявлена за умови ексцентричної гіпертрофії лівого 

шлуночка. Відмічений прямий кореляційний зв’язок між вмістом hs-CRP та 

показником КДР ЛШ (r
s
=0,23), а також рівнями ММП-9 у крові (r

s
=0,37). 

7. Артеріальна гіпертензія в хворих на гострий Q-інфаркт міокарда 

обумовлює значне погіршення якості життя (у 1,15 раза), що проявляється 

зростанням проблем із рухливістю (у 1,14 раза), самообслуговуванням (у 1,16 

раза) та інтенсивнішим больовим синдромом (у 1,23 раза). Найгірша якість 
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життя відмічена за умови концентричної гіпертрофії (на 15,25%) та 

концентричному ремоделюванні міокарда (на 12,26%) лівого шлуночка. 

8. Включення препаратів кверцетину до базової терапії інфаркту 

міокарда, який виник на тлі артеріальної гіпертензії, характеризується 

потенціюванням антиангінального ефекту, зменшенням ІМТ (на 12,9%), 

швидшим унормуванням показників ліпідограми, регресом гіпертрофії лівого 

шлуночка та редукцією ознак серцевої недостатності (зменшення вмісту NT-

proBNP на 30,42%; 59,79% та 76,7% - залежно від терміну спостереження) та 

покращенням якості життя. Додаткове призначення кверцетину стримує 

процеси патологічного ремоделювання лівого шлуночка за рахунок зниження 

фіброзу, зменшуючи концентрацію в плазмі крові фібронектину (із 28-ї доби) 

та ММП-9 (із 7-ї доби лікування). Протизапальний ефект кверцетину 

реалізується через зменшення лейкоцитозу (за рахунок нейтрофілів та 

лімфоцитів), явищ ендогенної інтоксикації та концентрації hs-CRP (на 

46,45%; 76,58% та 83,98% - залежно від терміну спостереження).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для оцінки ступеня тяжкості та прогнозування перебігу гострого 

інфаркту міокарда, який виник на тлі артеріальної гіпертензії, рекомендовано 

при проведенні ЕхоКГ обчислення маси міокарда лівого шлуночка, індексу 

маси міокарда лівого шлуночка та показника відносної товщини стінки 

лівого шлуночка з наступною ідентифікацією типу ремоделювання міокарда. 

2. Із метою прогнозування ймовірності розвитку патологічного 

ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт 

міокарда, який виник на тлі артеріальної гіпертензії, рекомендовано 

визначати вміст у плазмі крові фібронектину та ММП-9. 

3. Для оптимізації лікування хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, 

якому передувала артеріальна гіпертензія, до препаратів базової терапії слід 

додати препарати кверцетину за схемою: упродовж перших п’яти діб 

довенно краплинно «Корвітин» по 0,5 г препарату, розчиненого у 50 мл 

ізотонічного розчину натрію хлориду, відразу після госпіталізації, через 2 

години та 12 годин; протягом другої та третьої діб – у дозі 0,5 г двічі на добу 

з інтервалом 12 годин; на четверту та п’яту добу – у дозі 0,25 г у 50 мл 

ізотонічного розчину натрію хлориду один раз на добу. Із 6-го дня 

застосовується пероральна форма «Квертин» у вигляді таблеток  у дозі 40 мг 

– двічі на добу впродовж 3-х місяців. 
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