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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання згідно зі 

статистичними даними за 2012-2016 рр. є найпоширенішою патологією у 

світі. За даними European Society of Cardiology (2016) в Європі серед 900 млн. 

населення (жителі 51 країни) у 30 млн. була виявлена хронічна серцева 

недостатність (ХСН) та прояви безсимптомної дисфункції лівого шлуночка 

(ЛШ) (Ponikowski P. et al., 2016), тобто ХСН проявляється в 1,7-3,3% всього 

населення (Беловол А.Н., 2012; Воронков Л.Г., 2014; Wilkins E. et al., 2017). 

Поширеність цього захворювання збільшується з віком і досягає 20-40% в 

осіб у віці 70-80 років (Тащук В.К., 2014; Власенко М.А., 2012; Azad N. et al., 

2014). Висока поширеність ХСН, значні економічні витрати, пов’язані з 

госпіталізацією та смертністю з приводу серцево-судинних ускладнень, 

свідчать про актуальність розробки ефективних методів ранньої діагностики, 

профілактики та лікування цієї патології (Середюк Н.М. та ін., 2013; 

Станіславчук М.А. та ін., 2017; Ситникова М.Ю., 2012). 

Наявність хронічної хвороби нирок (ХХН) та, зокрема, лікування її 

гемодіалізом (ГД), за сучасними уявленнями є самостійною та важливою 

причиною прискореного розвитку патологічних змін серцево-судинної 

системи (Rebecca L Ruebner et al., 2016; Лашкул Д.А., 2016), оскільки майже 

у третини хворих, які потребують ГД, діагностується ХСН (Шіфріс І. М., 

2016; Колесник М.О., 2016; Beata F.S. et al., 2014). Саме серцево-судинні 

події, а не прогресуюче погіршення функції нирок і порушення обміну рідин 

і електролітів є провідною причиною смерті хворих із ХХН V стадії. Це 

питання набуває особливої актуальності в зв’язку з стабільним (близько 6-7% 

щорічно) збільшенням кількості хворих із термінальною стадією ХХН, які 

потребують діалізної терапії (Швецов М.Ю., 2014; Шутов А.М., 2014; Allon 

M., 2013). 

У літературних джерелах нечітко висвітлені дані щодо діагностики ХСН 

у хворих, які потребують ГД, не до кінця встановлено вплив нирково-

замісної терапії на ендотеліальну дисфункцію та зміни в системі 

екстрацелюлярного матриксу, існують суперечливі дані, що стосуються 

зміни геометрії серця під впливом діалізної терапії (Візір В.А., 2016; 

Даминов Б.Т., 2013; Ртищева О.В., 2011). Неоднозначними також є 

результати щодо визначення рівня N-кінцевого фрагменту мозкового 

натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у хворих, які потребують ГД 

(Гаврилова О., 2012). 

На даний час існує багато препаратів для лікування ХСН, проте деякі з 

них не застосовуються чи малоефективні у хворих, які отримують терапію 

ГД. Залишаються невирішеними питання оптимальної терапії ХСН у діаліз-

залежних хворих, що обумовлює необхідність поглибленого вивчення 

механізмів впливу на патогенетичні ланки розвитку даної патології 

(ендотеліальна дисфункція, дисбаланс у системі екстрацелюлярного 

матриксу, хронічне запалення, зміна геометрії ЛШ), розробки інформативних 
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діагностичних і прогностичних критеріїв прогресування ХСН, а також нових 

диференційних підходів до лікування даної категорії хворих. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

фрагментом комплексної науково-дослідницької роботи кафедри внутрішньої 

медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені Є.М. Нейка ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» на тему «Клініко-

імунологічні аспекти перебігу основних захворювань внутрішніх органів та їх 

корекція» (державний реєстраційний номер 0114U002040, 2013-2018 рр.). 

Автор є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хронічної 

серцевої недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, 

кореговану програмним гемодіалізом, шляхом корекції артеріального тиску 

(АТ), стану ендотелію, синдрому хронічного запалення та вивчити 

прогностичний потенціал тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-

1 (ТІМП-1). 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити особливості клінічного перебігу, змін геометрії міокарда 

та дисфункцій серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок  

V стадії, які потребують гемодіалізу. Порівняти наведені показники з 

аналогічними у хворих на артеріальну гіпертензію з хронічною серцевою 

недостатністю та оцінити вплив термінальної ниркової недостатності на 

клінічний перебіг хронічної серцевої недостатності. 

2. Оцінити функцію ендотелію судин та рівень артеріального тиску у 

хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, кореговану програмним 

гемодіалізом, із хронічною серцевою недостатністю, їхній взаємозв’язок із 

рівнем маркерів системи запалення, N-кінцевого фрагменту мозкового 

натрійуретичного пептиду та тканинного інгібітора матриксних 

металопротеїназ-1. 

3. Дослідити ефективність фозиноприлу при ендотеліальній 

дисфункції судин, оцінити його вплив на рівень артеріального тиску та індекс 

маси міокарда, а також рівень показників ендотеліну-1 та N-кінцевого 

фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду у хворих на хронічну хворобу 

нирок V стадії, кореговану програмним гемодіалізом, із хронічною серцевою 

недостатністю. 

4. Встановити вплив мельдонію дигідрату на показники 

амбулаторного моніторингу артеріального тиску, толерантність до фізичного 

навантаження, а також динаміку показників якості життя у хворих на хронічну 

хворобу нирок V стадії, кореговану програмним гемодіалізом, із хронічною 

серцевою недостатністю. 

5. Обґрунтувати доцільність застосування фозиноприлу та 

мельдонію дигідрату у лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, 

кореговану програмним гемодіалізом, у поєднанні з хронічною серцевою 

недостатністю, залежно від виявлених ендотеліальних, запальних, 

функціональних порушень. 
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Об’єкт дослідження – клінічний перебіг ХСН функціональний клас ІІІ (за 

New York Heart Association) у залежності від функції нирок, маркери 

ремоделювання міокарда, ефективність терапії. 

Предмет дослідження – клінічний перебіг ХСН у пацієнтів із збереженою 

та втраченою функцією нирок. 

Методи дослідження: загально-клінічні (скарги, анамнез, об’єктивні 

методи обстеження), шкала оцінки клінічного стану (ШОКС), тест із  

6-хвилинною ходою, анкети для оцінки якості життя, біохімічні, 

інструментальні (амбулаторний моніторинг артеріального тиску (АМАТ), 

ехокардіографія), імунологічні (концентрація в сироватці крові NT-proBNP, 

TIMP-1, ендотеліну-1 (ET-1), фактора некрозу пухлин-α (ФНП-α)), статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше відповідно до 

результатів клінічних, фізикальних та імуно-біохімічних обстежень вивчено 

клініко-функціональні особливості перебігу ХСН у хворих на ХХН V стадії, 

кореговану програмним ГД, та механізми їх взаємообтяження. Доповнено 

наукові дані про те, що у хворих на ХХН V стадії, яка корегована ГД, із 

супутньою ХСН відзначається тяжчий перебіг останньої порівняно з 

пацієнтами зі збереженою функцією нирок. Це проявляється погіршенням 

загального стану пацієнтів, ремоделюванням серця та розвитком діастолічної 

дисфункції (ДД) ЛШ. 

Уперше запропоновано визначення рівня ТІМП-1 із метою ранньої 

діагностики та попередження подальшого прогресування ХСН. На основі 

довготривалого спостереження (2 роки) встановлено, що підвищення рівня 

даного маркера в сироватці крові є незалежним предиктором погіршення 

прогнозу в пацієнтів із ХСН, незалежно від функції нирок. Отримано нові та 

підтверджено попередні наукові дані щодо впливу даного маркера на розвиток 

ендотеліальної дисфункції та зміни геометрії серця. 

Доповнено наукові дані про роль хронічного запалення в розвитку 

ендотеліальної дисфункції та ХСН в діаліз-залежних хворих за показниками 

рівня ФНП-α та С-реактивного білка (СРБ). Встановлено прямий кореляційний 

зв’язок між рівнями даних маркерів та рівнем ЕТ-1. Доведено, що при 

коморбідній патології спостерігалась неадекватна реакція на лікування 

препаратами базової терапії (БТ). 

Розроблено алгоритм лікування ХСН у пацієнтів із втраченою та 

збереженою функцією нирок із використанням фозиноприлу та мельдонію 

дигідрату. Запропоноване лікування позитивно впливало на показники 

хронічного запалення, стан ендотелію, дозволило досягнути регресії 

гіпертрофії міокарда, знизити добові коливання АТ та покращити якість життя 

пацієнтів. За результатами довготривалого спостереження встановлено, що 

комбінація досліджуваних препаратів є безпечною та каталізує позитивні 

фармакотерапевтичні ефекти БТ у лікуванні ХСН незалежно від функції 

нирок. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та 

впроваджено нові методи діагностики та лікування хворих із поєднаною 
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патологією. Обґрунтовано доцільність визначення у діаліз-залежних хворих із 

ХСН діагностичних маркерів (NT-proBNP, TIMP-1, ET-1), запальних 

біомаркерів (ФНП-α та СРБ), кальцію та фосфору, які дозволяють виявити 

захворювання на ранньому етапі розвитку та запобігти прогресуванню 

патології. Доведено необхідність проведення 48-годинного АМАТ для 

пацієнтів, які потребують нирково-замісної терапії методом ГД. Запропоновано 

та апробовано патогенетично обґрунтований підхід до лікування хворих із 

поєднаною патологією. Встановлено, що включення фозиноприлу та мельдонію 

дигідрату до комплексної терапії хворих на ХХН V стадії, яка корегована ГД, із 

супутньою ХСН дозволяє потенціювати позитивні фармакологічні ефекти БТ. 

Впровадження результатів дослідження в практику охорони 

здоров’я. Результати дослідження впроваджені в практику Івано-Франківської 

ОКЛ (затв. 22.12.16 р.), Івано-Франківської ЦМКЛ (затв. 24.04.17 р.), 

університетської клініки ІФНМУ (затв. 15.03.16 р.), Калуської ЦРЛ (затв. 

12.12.16 р.), клінічної лікарні «Феофанія» (м. Київ, затв. 06.03.17), Львівської 

МЛ № 8 (затв. 28.04.17 р.), Надвірнянської ЦРЛ (затв. 15.03.17 р.), 

Яремчанської РЛ (затв. 15.03.17 р.). 

Основні положення роботи включені в навчальний процес на 

терапевтичних кафедрах ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 

та Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно виконано 

патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури з обраної теми, 

здійснено підбір та клінічне обстеження хворих із використанням біохімічних, 

інструментальних та імунологічних методів дослідження, призначене 

лікування. Проведена статистична обробка та аналіз отриманих даних, 

узагальнення результатів дослідження. Спільно з науковим керівником 

визначено мету, завдання, об’єм та методи дослідження. Автором 

підготовлено та оформлено наукові статті, тези, інформаційні листи, 

раціоналізаторські пропозиції, написано рукопис дисертації та автореферат, 

упроваджено результати дослідження в клінічну практику і в навчальний 

процес. Висновки та практичні рекомендації сформульовані разом із науковим 

керівником. 

Апробація результатів роботи. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження були обговорені і слугували тезами під час 

доповідей на науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні 

питання» (Харків, 2013), щорічних терапевтичних читаннях «Від досліджень 

до реалій клінічної практики ХХІ століття» (Харків, 2015), науково-

практичних конференціях: «Стандарти діагностики та лікування в клініці 

внутрішніх хвороб» (Вінниця, 2015), «Медична наука та практика ХХІ 

століття» (Київ, 2015), «Актуальні питання медичної теорії та практики» 

(Дніпропетровськ, 2015), «Актуальні питання діагностики, лікування і 
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профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря» (Тернопіль, 

2016), щорічних терапевтичних читаннях: «Профілактика неінфекційних 

захворювань на перехресті терапевтичних наук» (Харків, 2016), «Пріоритети 

сучасної медицини: теорія і практика» (Одеса, 2016), ХX Міжнародному 

медичному конгресі студентів та молодих вчених, звітній науково-практичній 

конференції інтернів (Тернопіль, 2016), ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів» (присвячена пам’яті академіка НАМН 

України Є. М. Нейка) (Івано-Франківськ-Яремча, 2016). 

Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 21 наукову працю, із 

них 4 статті в наукових фахових виданнях України, одна стаття в іноземному 

виданні (Індія) та 11 тез-доповідей у матеріалах конгресів, науково-

практичних конференцій, 2 інформаційних листи та 3 раціоналізаторських 

пропозиції. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота написана українською 

мовою, викладена на 154 сторінках основного тексту, складається з анотації, 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, двох розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій. Дисертація ілюстрована 32 таблицями і 

44 рисунками. Список використаних літературних джерел включає 240 

джерел, із них кирилицею – 154, латиницею – 86. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Робота ґрунтується на результатах 

обстеження 120 хворих із ХСН ІІА стадії (за класифікацією В.Х. Василенка і 

М.Д. Стражеска) ІІІ функціонального класу (NYHA), із нормальною фракцією 

викиду ЛШ. Залежно від функції нирок усі хворі були розділені на 2 групи: І 

група – 60 хворих на артеріальну гіпертензію стадія ІІ, ступінь 2 зі збереженою 

функцією нирок та ІІ група – 60 пацієнтів із ХХН V стадії, які отримували 

нирково-замісну терапію методом ГД. 

Діагностику та лікування хворих об’єктивізували відповідно до існуючих 

стандартів ведення пацієнтів із ХСН, які ґрунтувалися на клінічному 

протоколі надання медичної допомоги хворим із ХСН, затвердженому наказом 

МОЗ України № 436 від 03.07.2006, рекомендаціями асоціації кардіологів 

України (2013, 2017), Європейського кардіологічного товариства (2013, 2016) 

та уніфікованого клінічного протоколу «Лікування пацієнтів із ХХН V стадії: 

профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань», 

затвердженого наказом МОЗ України № 89 від 11.02.2016. 

На наступному етапі дослідження з метою вивчення ефективності 

запропонованих способів лікування пацієнти всіх груп були розподілені на 

підгрупи: Іа) (n=30) – обстежувані перебували на лікуванні БТ (фозиноприл 10-

20 мг/добу, верошпірон 25-50 мг/добу, торасемід 10 мг/добу, бісопролол 2,5-10 

мг/добу, мононітросид 10-30 мг/добу, аторвастатин 20-40 мг/добу, 
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ацетилсаліцилова кислота 75-100 мг/добу); Іб) (n=30) – пацієнтам до БТ було 

додано досліджуваний препарат мельдонію дигідрат 250 мг по 1 капсулі 2 

рази на добу всередину щодня 30 днів, 3 курси, періодичністю через 1 місяць. 

Діаліз-залежні пацієнти в складі БТ отримували всі вищеперераховані 

препарати, окрім діуретиків та блокаторів альдостерону. У ІІ групі поділ 

хворих, залежно від лікування був наступним: ІІа) (n=15) – отримували БТ 

ГД, АТ корегували за допомогою подовження часу діалізу, концентрації 

натрію в діалізному розчині та температури; ІІб) (n=15) – на фоні БТ ГД 

призначали фозиноприл в добовій дозі 10-20 мг; ІІв) (n=15) – діаліз-залежні 

пацієнти, які отримували БТ ГД та мельдонію дигідрат по 250 мг 2 рази на 

добу; ІІг) (n=15) – хворі, які отримували БТ ГД та комбінацію двох 

препаратів. 

Обстежувані пацієнти були рандомізовані за віком, статтю, тривалістю 

перебігу ХСН, тому отримані результати можуть бути використані для 

порівняльної оцінки. 

Сеанс ГД проводили за стандартною програмою (3 рази на тиждень по 

4-5 годин із використанням бікарбонатного буфера) на апаратах Innova фірми 

«Gambro» (Швеція) із використанням напівсинтетичного діалізатора фірми 

«Allmed» (Німеччина), розмір останнього (L14, L16, L20) підбирали 

індивідуально для кожного пацієнта. 

Ехокардіографія проводилась на апараті Toshiba SSА-590А (NEMIO 

MX) (Японія) за рекомендаціями Американської асоціації ехокардіологів 

(2015). Вираховували наступні параметри: передньо-задній розмір лівого 

передсердя, кінцевий діастолічний і кінцевий систолічний розмір ЛШ, 

товщину міжшлуночкової перегородки та задньої стінки ЛШ, кінцевий 

діастолічний об’єм, кінцевий систолічний об’єм, фракція викиду ЛШ. Масу 

міокарда ЛШ у нашому дослідженні вираховували за формулою Penn 

Convention. За допомогою допплер-ехокардіографії визначали наступні 

показники: максимальну швидкість раннього піку діастолічного наповнення 

ЛШ, максимальну швидкість трансмітрального кровотоку під час систоли 

лівого передсердя, їхнє співвідношення, час сповільнення швидкості 

раннього діастолічного наповнення ЛШ, час ізоволюмічного розслаблення 

ЛШ. 

Для оцінки особливостей добового профілю артеріального тиску усім 

хворим провели АМАТ за допомогою приладу АВРМ 4 «Meditech» 

(Угорщина). Хворим І групи проводили 24-годинний моніторинг, тоді як 

хворим ІІ групи, ураховуючи особливості, пов’язані з проведенням ГД, – 48-

годинний, який включав добу, коли відбувався ГД, та добу після процедури. 

Під час дослідження нами було використано анкету оцінки якості життя 

неспецифічного опитувальника Medical Outcomes Study – Short Form-36 (SF-

36), що складається з 36 питань, згрупованих у вісім шкал: фізичне 

функціонування, рольова діяльність, тілесний біль, загальне здоров'я, 

життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне 

здоров'я. У пацієнтів із втраченою функцією нирок ми використали 
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специфічний опитувальник Kidney Disease Quality of Life Short Form, який 

містить 36 питань із загального опитувальника Short Form-36 і 43 питання, 

спрямовані на відображення особливостей нирково-замісної терапії. 

Рівень ТІМП-1 визначали за допомогою наборів реактивів «Bender 

MedSystems» (Австрія). Концентрацію ЕТ-1 у сироватці крові встановлювали 

використовуючи набори «Biomedica» (Австрія). Рівень СРБ визначали 

напівкількісним методом латекс-аглютинації за допомогою набору реагентів 

«СРБ-латекс-тест» ТОВ НВЛ «Гранум» (Україна), ФНП-α – імуноферментним 

методом із використанням наборів «альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ» ЗАТ «Вектор-

Бест» (Україна). Рівень NT-proBNP визначали згідно методики виробника з 

використанням наборів «Biomedica» (Австрія).  

Статистична обробка даних була здійснена за допомогою програми 

«Statistica 8.0 for Windows» з урахуванням перевірки на нормальний розподіл із 

використанням критерію Колмогорова-Смірнова та Шапіро-Уілка. Із метою 

порівняння середніх величин у двох незалежних вибірках використовували t-

критерій Стьюдента та U-критерій Манна-Уїтні. Кореляційний зв'язок 

досліджували за методом Пірсона (при нормальному розподілі) та за 

коефіцієнтом кореляції рангу Спірмена (у разі відсутності нормального 

розподілу). Для оцінки впливу певних відносних чинників на розвиток та 

перебіг захворювання був використаний точний критерій Фішера та тест Мак-

Намари. При оцінці показника виживання пацієнтів користувалися методом 

Каплана-Майєра, за вихідну точку спостереження було взято дату забору крові 

на визначення рівня ТІМП-1 та дату початку лікування. 

Результати дослідження та їх обговорення. У хворих із втраченою 

функцією нирок переважали такі об’єктивні ознаки ХСН як збільшення 

розмірів печінки (p=0,03), двобічні крепітуючі хрипи в нижніх відділах легень, 

які зберігалися навіть після сеансу ГД (p=0,01), підвищення діастолічного АТ 

більше 100 мм рт. ст. (p=0,02), збільшення ЧСС >75 хв (p=0,001). За 

результатами тесту з 6-хвилинною ходою пройдена відстань у І групі була 

більшою на 9,66%, ніж у ІІ групі (p<0,05). Клінічний перебіг ХСН у пацієнтів із 

ХХН V стадії, яка корегована ГД, ускладнюється наявністю анемії, 

гіпоальбумінемії та гіперфосфатемії (p<0,05). 

У двох досліджуваних групах були суттєво знижені показники якості 

життя за кожною з категорій опитувальника SF-36 у порівнянні з контролем. 

Проте у діаліз-залежних пацієнтів зниження показників спостерігається як за 

фізичним (на 24,6%, p<0,05), так і психічним компонентами (на 25,5%, p<0,05) 

порівняно з І групою. 

Аналізуючи дані ехокардіографічного обстеження, встановлено 

збільшення індексу маси міокарда ЛШ (у 2,07 раза (p<0,001)) та відносної 

товщини стінки ЛШ (в 1,21 раз (p<0,01)) у пацієнтів І групи та ІІ групи (у 2,33 

раза (p<0,05) та в 1,16 раза (p<0,05) відповідно) порівняно з контрольною 

групою. Спостерігалось достовірне збільшення передньо-заднього розміру 

лівого передсердя в обох досліджуваних групах у порівнянні з контролем 

(p<0,05). 
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Концентрична гіпертрофія ЛШ спостерігалася в 53,3% хворих І групи та в 

48,3% пацієнтів ІІ групи. Однак у хворих із ХХН V стадії, яка корегована ГД, 

був високий показник поширеності ексцентричної гіпертрофії ЛШ – 33,4% на 

противагу 6,7% хворих зі збереженою функцією нирок (p<0,05). 

Перший тип (порушення релаксації) ДД ЛШ діагностовано у 86,7% хворих 

І групи та в 43,3% обстежених ІІ групи (p<0,05). Псевдонормальний тип ДД 

ЛШ спостерігався у 36,7% пацієнтів ІІ групи на противагу 10,0% випадків у І 

групі (p<0,05). Рестриктивний тип ДД ЛШ виявлявся в 20,0% діаліз-залежних 

хворих та лише в 3,3% пацієнтів із збереженою функцією нирок (p<0,05). 

За результатами кореляційного аналізу доведено роль маркерів запалення у 

формуванні ендотеліальної дисфункції. Встановлено прямий середньої сили 

зв'язок між рівнями СРБ та ЕТ-1 у пацієнтів І (r=0,56; р<0,05) та ІІ групи 

(r=0,37; р<0,05). Було відзначено прямий середньої сили кореляційний зв'язок 

між рівнем ФНП-α та рівнем ЕТ-1 у обох досліджуваних групах. У діаліз-

залежних пацієнтів встановлено сильний прямий кореляційний зв'язок між 

рівнями ЕТ-1 та фосфору (r=0,91; р<0,05) та між рівнем ЕТ-1 та значенням 

кальцій-фосфорного продукту (r=0,77; р<0,05). 

Рівень ТІМП-1 значно перевищував показники контролю в 2,29 раза 

(р<0,05) у хворих І групи та в 2,50 раза (р<0,05) у пацієнтів ІІ групи. 

Встановлено сильний прямий достовірний взаємозв’язок між рівнями ТІМП-1 

та ЕТ-1 в обох досліджуваних групах (у І групі r=0,73; р<0,001 та r=0,70; 

р<0,001 у ІІ групі). Порівнявши концентрацію ТІМП-1 і типи ремоделювання, 

ми виявили, що в пацієнтів з ексцентричною гіпертрофією ЛШ було 

характерним підвищення рівня ТІМП-1 понад 1200 нг/мл, тоді як у хворих із 

концентричною гіпертрофією ЛШ рівень даного біомаркера не перевищував 

зазначеної позначки. За даними дворічного спостереження та аналізу кривих 

виживання удалося встановити, що підвищення рівня    ТІМП-1 понад 1040 

нг/мл асоціюється з високим ризиком госпіталізації через серцево-судинні 

ускладнення у пацієнтів обох досліджуваних груп (Log-Rank test p=0,03 для І 

групи та p=0,02 для ІІ групи). 

При порівняльному аналізі 24-годинного та 48-годинного АМАТ у діаліз-

залежних пацієнтів встановлено, що під час проведення 48-годинного АМАТ 

точніше відображаються показники частоти серцевих скорочень та 

варіабельності (ВАР) систолічного та діастолічного АТ. 

Згідно з даними АМАТ серед обстежуваних І групи 56,7% пацієнтів мали 

добовий профіль «dipper», у 33,3% досліджуваних хворих виявлено добовий 

профіль «non-dipper» та в 10,0% – «night-pеаker». У групі діаліз-залежних 

хворих тільки в 26,7% пацієнтів діагностовано добовий профіль «dipper», у 

45,0% – «non-dipper» та в 28,3% обстежуваних був зафіксований нічний 

добовий ритм «night-pеаker». В обстежуваних хворих спостерігали підвищення 

показника ВАР систолічного та діастолічного АТ порівняно з контролем. 

Установлено сильний прямий кореляційний зв'язок між індексом маси міокарда 

ЛШ та ВАР систолічного АТ у пацієнтів із нормальною (r=0,81; p<0,05) і 

втраченою функцією нирок (r=0,89; p<0,05) відповідно. 
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Рівень NT-proBNP у пацієнтів із втраченою функцією нирок у 1,14 раза 

перевищував значення даного показника у хворих із збереженою функцією 

нирок (p<0,001). У діаліз-залежних хворих встановлено сильний прямий 

кореляційний зв'язок між середньою ВАР систолічного АТ та рівнем  

NT-proBNP (r=0,71; p<0,05), тоді як у групі пацієнтів із збереженою функцією 

нирок даний взаємозв’язок був середньої сили (r=0,60; p<0,05). 

Під впливом комбінованого лікування вдалося зменшити суб’єктивні і 

об’єктивні прояви ХСН в обох досліджуваних групах. Після завершення курсу 

лікування спостерігали вірогідне зменшення балів за ШОКС у пацієнтів обох 

груп. У пацієнтів І групи, які отримували лікування БТ, у складі якої був 

фозиноприл, сума балів за даною шкалою зменшилась на 10,4% (p<0,001), у той 

час як додавання мельдонію дигідрату дозволило зменшити даний показник на 

18,5% (p<0,001). Динаміка показників ШОКС у пацієнтів ІІ групи залежала від 

типу лікування. Сума балів за ШОКС після лікування в підгрупі, де 

застосовувалася БТ, ГД та фозиноприл зменшилась на 12,2% (p<0,01), при 

застосуванні мельдонію дигідрату – на 14,7% (p<0,01) відповідно. Найкращий 

результат спостерігали у підгрупі з комбінацією двох препаратів, де вдалося 

знизити даний показник на 17,8% (p<0,01). Під впливом комбінованого 

лікування вдалося покращити результати тесту з 6-хвилиною ходою у всіх 

пацієнтів на ХСН незалежно від функції нирок. Найкращі результати були в 

підгрупах Іб – спостерігалось збільшення пройденої дистанції на 33,1% 

(p<0,01), ІІв – на 41,5% (p<0,01) та ІІг – на 41,9% (p<0,01). У групі діаліз-

залежних пацієнтів лише 2 (13,3%) хворих із підгрупи, де застосовували 

мельдонію дигідрат, та 4 (26,6%) хворих із підгрупи, де була комбінація двох 

препаратів, після лікування перейшли з ІІІ у ІІ функціональний клас ХСН. 

Під впливом комбінованого лікування вдалося досягнути цільових значень 

АТ в обох досліджуваних групах. Зафіксовано значний вплив мельдонію 

дигідрату на стабілізацію добового профілю АТ та показника ВАР АТ в 

обстежених хворих незалежно від функції нирок. Проте у більшості діаліз-

залежних хворих навіть після лікування залишився добовий профіль «non-

dipper». Під впливом комбінованої терапії ми зафіксували тенденцію до 

зменшення кількості пацієнтів із добовим профілем «night-peaker» в обох 

досліджуваних групах. 

У підгрупах, в яких використовувалась комбінація двох препаратів, 

вдалося зменшити відсоток пацієнтів із концентричною та ексцентричною 

гіпертрофією ЛШ. Так у групі пацієнтів із нормальною функцією нирок, які 

отримували БТ та мельдонію дигідрат, до лікування концентрична 

гіпертрофія ЛШ була виявлена в 17 (56,6%) хворих, а після проведеної 

терапії лише в 9 (30,0%). У діаліз-залежних пацієнтів під впливом 

комбінованого лікування спостерігалася тенденція до зменшення кількості 

хворих із концентричною гіпертрофією ЛШ до 6 (40,0%) та ексцентричною 

гіпертрофією ЛШ до 4 (26,6%) випадків. У хворих на АГ при додаванні 

мельдонію дигідрату до БТ вдалося нормалізувати параметри 

трансмітрального кровотоку (p<0,05), спостерігалася тенденція до зменшення 
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відсотку пацієнтів із порушенням релаксації та рестриктивним типом ДД 

ЛШ. У діаліз-залежних хворих при застосуванні поєднаного лікування, 

вірогідно зменшився відсоток пацієнтів зі рестриктивним типом ДД ЛШ 

(p<0,05). 

Додавання до базової терапії фозиноприлу та мельдонію дигідрату 

потенціювало зниження рівня СРБ, ФНП-α, ЕТ-1, ТІМП-1, NT-proBNP, 

сприяло зменшенню прогресування ХСН і покращувало якість життя 

пацієнтів обох досліджуваних груп.  

Під впливом комбінованої терапії вдалося знизити частоту повторної 

госпіталізації в Іб та ІІг підгрупах відповідно до 13,33% (Log-Rank test 

p=0,43) та 13,34% (Log-Rank test p=0,05). 

Позитивний фармакологічний ефект на динаміку клінічних, 

лабораторно-інструментальних та імуноферментних показників 

запропонованих схем лікування дозволяє запропонувати використання 

алгоритму лікувальної тактики при розвитку ХСН у діаліз-залежних 

пацієнтів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нові 

підходи до вирішення науково-практичного завдання сучасної кардіології та 

нефрології, а саме підвищення ефективності діагностики серцевої недостатності 

у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, кореговану програмним 

гемодіалізом, шляхом вивчення діагностичного та прогностичного потенціалу 

ендотеліну-1, маркерів запалення та тканинного інгібітора матриксних 

металопротеїназ-1, що дало можливість розробити нові диференційні клініко-

діагностичні підходи та вдосконалити тактику лікування таких хворих. 

1. Встановлено, що у хворих, які потребують гемодіалізу, клінічний 

перебіг хронічної серцевої недостатності в порівнянні з пацієнтами зі 

збереженою функцією нирок, характеризується зростанням балів за шкалою 

оцінки клінічного стану (у діаліз-залежних пацієнтів сума балів за даною 

шкалою в 1,1 раза перевищувала аналогічні значення у хворих із збереженою 

функцією нирок (p<0,05)), зменшенням пройденої відстані за даними тесту з  

6-хвилинною ходою (пацієнти із термінальною хронічною нирковою 

недостатністю долали на 9,66% (р<0,05) меншу відстань, порівнюючи з  

I групою), збільшенням частоти повторної госпіталізації, погіршенням 

ефективності базової терапії та якості життя пацієнтів (зниження фізичного і 

психічного компонента здоров’я на 24,6% (p<0,05) і на 25,5% (p<0,05) 

відповідно, порівнюючи з І групою). 

2. Виявлено, що у діаліз-залежних хворих на відміну від пацієнтів із 

збереженою функцією нирок, перебіг хронічної серцевої недостатності 

ускладнюється анемією (рівень гемоглобіну в 1,14 раза (р<0,05) був нижчим у 

порівняні з І групою), гіперфосфатемією, зниженням нутріційного статусу 

(вірогідне зниження рівня загального білка (р<0,05) та альбуміну (р<0,05), 
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порівнюючи з групою пацієнтів із нормальною функцією нирок), зростанням 

продукції запальних медіаторів (С-реактивного білка (р<0,05), фактора некрозу 

пухлин-α (р<0,05)). Це призводить до виражених змін із боку позаклітинного 

матриксу (підвищення рівня тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-

1 у 2,5 раза (р<0,05) у порівнянні з контрольною групою та функції ендотелію 

(підвищення ендотеліну-1 у 1,24 рази (р<0,05) у порівняні з І групою), складної 

структурно-функціональної перебудови серця (ексцентрична гіпертрофія 

міокарда лівого шлуночка у 33,4% діаліз-залежних пацієнтів на противагу 6,7% 

хворих з нормальною функцією нирок (р<0,05)) та діастолічної дисфункції лівого 

шлуночка (у 36,7% пацієнтів із термінальною хронічною хворобою нирок 

діагностовано псевдонормальний тип діастолічної дисфункції на противагу 

10,0% у І групі (р<0,05), рестриктивний тип – у 20,0% діаліз-залежних пацієнтів 

та лише в 3,3% хворих із нормальною функцією нирок (р<0,05)). 

3. Встановлено, що рівні С-реактивного білка, фактору некрозу 

пухлин-α та ендотеліну-1 у хворих, які перебувають на гемодіалізі, істотно 

відрізняються від аналогічних показників у пацієнтів із збереженою функцією 

нирок (збільшення рівня С-реактивного білка в 2,7 рази (р<0,001), фактору 

некрозу пухлин-α в 1,63 раза (р<0,001) та ендотеліну-1 у 1,23 раза (р<0,001), 

порівнюючи із групою хворих із збереженою функцією нирок). Це свідчить про 

більш виражені ознаки запалення та ендотеліальної дисфункції серед діаліз-

залежних пацієнтів. 

Порушення дисбалансу у системі екстрацелюлярного матриксу 

пов’язується з розвитком ендотеліальної дисфункції, що підтверджується 

тісним прямим сильним кореляційним взаємозв’язком між рівнями  

ендотеліну-1 та тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1 у 

пацієнтів із збереженою та втраченою функцією нирок: у І групі – r=0,73; 

р<0,001, а в ІІ групі – r=0,70; р<0,001. 

4. Доведено необхідність проведення амбулаторного моніторингу 

артеріального тиску в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. 

Виявлено, що збільшення варіабельності систолічного артеріального тиску 

впливає на розвиток гіпертрофії лівого шлуночка, що підтверджується прямим 

сильним вірогідним кореляційним зв’язком між середньою варіабельністю 

систолічного артеріального тиску та індексом маси міокарда у пацієнтів  

І (r=0,81; p=0,05) та ІІ групи (r=0,89; p=0,05). Висока амплітуда добових 

коливань артеріального тиску впливає на прогресування серцевої недостатності, 

що підтверджується сильним прямим кореляційним зв'язком між середньою 

варіабельністю систолічного артеріального тиску та рівнем N-кінцевого 

фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду (r=0,71; p<0,05) у ІІ групі 

пацієнтів, тоді як у І групі даний взаємозв’язок був середньої сили (r=0,60; 

p<0,05). 

5. Встановлено, що включення фозиноприлу в комплексну схему 

лікування обстежуваних сприяє позитивній динаміці клінічної картини 

хронічної серцевої недостатності, нормалізації добового профілю та рівнів 

артеріального тиску в обох групах незалежно від функції нирок. На фоні 
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лікування фозиноприлом вдалося зменшити прояви ендотеліальної 

дисфункції, знизивши концентрацію ендотеліну-1 (у Іа – на 31,3%, ІІб – на 

17,3% підгрупах відповідно), ефективно вплинути на зниження рівнів  

N-кінцевого фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду (у підгрупі Іа – 

на 38,8%, ІІб – на 18,5%, відповідно) та тканинного інгібітора матриксних 

металопротеїназ-1 (у підгрупі Іа на 12,7%, ІІб – на 11,5%) у сироватці крові. 

Водночас, спостерігалася позитивна динаміка щодо зменшення індексу 

міокарда лівого шлуночка (у підгрупі Іа на 11,8%, ІІб – на 9,1%). 

6. Додавання до базової терапії мельдонію дигідрату сприяло 

нормалізації варіабельності систолічного та діастолічного артеріального тиску. На 

фоні метаболічної терапії спостерігалася позитивна динаміка за шкалою оцінки 

клінічного стану, збільшувалась толерантність до фізичного навантаження (діаліз-

залежні пацієнти покращили результат тесту з  6-хвилинною ходою на 41,5%, 

р<0,05) та покращувалась якість життя на 23,4% (р<0,05) за узагальненим 

показником. Завдяки своїм плейотропним ефектам мельдонію дигідрат впливав на 

зниження рівня фактору некрозу пухлин-α на 22,6% (р<0,05) та С-реактивного 

білка на 50,0% (р<0,05), тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1 на 

15,6% (р<0,05) у діаліз-залежних пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. 

7. Включення до комплексної терапії пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю незалежно від функції нирок фозиноприлу та мельдонію дигідрату 

зумовлює взаємне потенціювання позитивних ефектів цих препаратів, сприяє 

більш вираженій динаміці клінічних, лабораторних та інструментальних 

показників та обумовлює покращення якості життя пацієнтів. Обрана тактика 

лікування дозволяє вплинути на структурно-функціональну перебудову міокарда 

та досягнути контролю над артеріальною гіпертензією. Доведена 

фармакоекономічна ефективність запропонованої терапії, під впливом якої 

знижується частота повторної госпіталізації до стаціонару з приводу серцево-

судинних ускладнень (до 13,33% у Іб (р<0,05) та до 13,34% у ІІг (р<0,05) у 

найближчі два роки. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для об’єктивної оцінки клінічного перебігу хронічної серцевої 

недостатності в пацієнтів, які потребують гемодіалізної терапії, необхідно 

проводити опитування хворого за шкалою оцінки клінічного стану та 

оцінювати результати тесту з 6-хвилинною ходою. Доцільно проводити 

опитування, які стосуються якості життя та включають як фізичний, так і 

психічний компоненти здоров'я (опитувальник SF-36). 

2. Пацієнтам із термінальною хронічною хворобою нирок, яка 

корегована гемодіалізом, з ознаками серцевої недостатності рекомендується 

проведення 48-годинного амбулаторного моніторингу артеріального тиску, 

ехокардіографії з обов’язковим визначенням індексу маси міокарда лівого 

шлуночка, відносної товщини серцевої стінки та встановлення типу 

ремоделювання лівого шлуночка. На ранніх стадіях розвитку хронічної 
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серцевої недостатності з нормальною фракцією викиду лівого шлуночка 

особливу цінність має дослідження трансмітрального потоку за допомогою 

доплер-ехокардіографії. 

3. Для підтвердження наявності хронічної серцевої недостатності 

необхідно проводити визначення рівня N-кінцевого фрагмента мозкового 

натрійуретичного пептиду, однак для діаліз-залежних пацієнтів дане обстеження 

необхідно проводити після досягнення «сухої ваги» та нормалізації 

субдіафрагмального розміру порожнистої вени. 

4. Для встановлення патогенетичних механізмів розвитку серцевої 

недостатності варто застосовувати допоміжні діагностичні критерії оцінки 

активності запального процесу (С-реактивний білок та фактор некроз пухлин-α), 

стану ендотеліальної функції (ендотелін-1) та позаклітинного матриксу 

(тканинний інгібітор матриксних металопротеїназ-1). 

5. Хворим на артеріальну гіпертензію з хронічною серцевою 

недостатністю рекомендується застосовувати у складі базової терапії 

фозиноприл у добовій дозі 10-20 мг/добу. Пацієнтам із вираженими клінічними 

проявами серцевої недостатності, концентричною та ексцентричною 

гіпертрофією міокарда лівого шлуночка, зниженням толерантності до фізичного 

навантаження чи значною варіабельністю артеріального тиску необхідно 

призначати фозиноприл та мельдонію дигідрат, добова доза останнього 

становить 500 мг, курс лікування 1 місяць, який повторюють тричі з перервою 

між курсами 30 днів. 

6. Діаліз-залежним хворим, яким не вдалось досягнути цільових значень 

артеріального тиску, із вираженими структурно-функціональними змінами 

міокарда, окрім базової гемодіалізної терапії доцільно призначити комбінацію 

двох препаратів. Пацієнтам із гіпертрофією міокарда лівого шлуночка, в яких 

спостерігається підвищення артеріального тиску між сеансами гемодіалізу, проте 

варіабельність артеріального тиску у межах норми, рекомендується 

застосовувати фозиноприл. Для пацієнтів, у яких артеріальний тиск між сеансами 

гемодіалізу у межах норми, але спостерігаються початкові прояви гіпертрофії 

лівого шлуночка або призначення антигіпертензивних засобів призводить до 

проявів гіпотензії, необхідно призначити мельдонію дигідрат. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Салижин Т.І. Оптимізація лікування серцевої недостатності у хворих 

на хронічну хворобу нирок V стадії, яка корегована програмним 

гемодіалізом, з урахуванням основних патогенетичних шляхів її 

виникнення. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби». – Державний вищий 

навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет», 

Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей перебігу хронічної 

серцевої недостатності залежно від втраченої чи збереженої функції нирок. 

У дослідженні взяло участь 120 пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю, із них 60 хворих на артеріальну гіпертензію із збереженою 

функцією нирок та 60 пацієнтів із хронічною хворобою нирок V стадії, яку 

корегували програмним гемодіалізом. 

Доведено переваги комплексного застосування фозиноприлу та мельдонію 

дигідрату на тлі базової терапії. 
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Сформовано практичні рекомендації щодо діагностики та визначення 

алгоритму терапії хронічної серцевої недостатності у хворих залежно від функції 

нирок. Галузь – медицина. 

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, 

гемодіаліз, ремоделювання серця, варіабельність артеріального тиску, 

фозиноприл, мельдонію дигідрат. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Салижин Т.И. Оптимизация лечения сердечной недостаточности у 

больных хронической болезнью почек V стадии, которая корректирована 

программным гемодиализом, с учетом основных патогенетических путей ее 

возникновения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – «Внутренние болезни». – Государственное высшее учебное 

учреждение «Ивано-Франковский национальный медицинский университет», Ивано-

Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена изучению особенностей течения хронической 

сердечной недостаточности, в зависимости от утраченной или сохраненной функции 

почек. 

В исследовании приняло участие 120 пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН) IIА стадии (ІІІ функциональный класс), из них 60 больных 

артериальной гипертензией (АГ) с сохраненной функцией почек и 60 пациентов с 

хронической болезнью почек V стадии (ХБП V ст.), корректированной программным 

гемодиализом (ГД). 

Контрольная группа 15 практически здоровых лиц, группа сравнения 12 

больных ХБП V ст., корректированной ГД без признаков ХСН. 

Установлено, что у больных ХБП V ст., которые нуждаются в ГД, клиническое 

течение ХСН осложняется анемией, гипоальбуминемией и гиперфосфатемией. У 

пациентов с ХБП V ст., корректированной ГД, в отличие от обследуемых с АГ, 

отмечается снижение качества жизни как по физическим, так и психическим 

компонентам здоровья. 

При изучении клинико-гемодинамических особенностей и структурно-

функциональных изменений миокарда обнаружено, что у больных ХБП V ст., 

которые нуждались в ГД, преобладали наиболее неблагоприятные типы 

ремоделирования сердца, а именно концентрическая гипертрофия у 48,3% больных и 

эксцентрическая гипертрофия у 33, 4% случаях. 

При оценке трансмитрального кровотока отмечено, что у большинства 

пациентов с АГ наблюдалось нарушение диастолической функции левого желудочка 

(ДД ЛЖ) по типу нарушения расслабления (86,7% случаев). В то время как у 

больных с ХБП V ст., корректированной ГД, практически с одинаковой частотой 

фиксировались все три типа ДД ЛЖ. 

К особенностям эндотелиальной дисфункции у больных с ХСН следует отнести 

повышение уровня в сыворотке крови воспалительных и острофазных биомаркеров 
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(С-реактивного белка и фактора некроза опухолей-α), N-терминального фрагмента 

мозгового натрийуретического пептида  (NT-proBNP), эндотелина-1 (ЭТ-1) и 

тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-1 (ТИМП-1). У больных 

ХБП V ст., которые нуждались в ГД, наблюдалась сильная прямая 

корреляционная связь между уровнями ЭТ-1 и фосфора (r=0,91; р<0,05). 

На основе 2-х летнего наблюдения установлено, что значительное 

повышение концентрации ТИМП-1 более 1040 нг/мл ассоциируется с высоким 

риском госпитализации по поводу декомпенсации ХСН у исследуемых 

пациентов. 

Доказано преимущества 48-часового амбулаторного мониторинга 

артериального давления (АМАД) для больных ХБП V ст., корректированной 

ГД, поскольку данная методика включает день проведения ГД и сутки между 

сеансами. Установлена сильная прямая корреляционная связь между 

показателем вариабельности систолического АД и уровнем NT-proBNP у 

пациентов с ХБП V ст., корректированной ГД (r=0,71; p<0,05), у пациентов с АГ 

данная взаимосвязь была средней силы (r=0,60; p<0,05). 

Главным механизмом формирования ХСН у обследуемых пациентов 

является нейрогуморальная и воспалительная активация с развитием 

эндотелиальной дисфункции и перестройкой в системе матриксных 

металлопротеиназ, что ведет к сложной морфологической перестройке 

миокарда и дисфункции сердца. 

Обоснована эффективность базовой терапии (БТ), в составе которой был 

фозиноприл. Доказано, что добавление мельдония дигидрата к БТ приводит к 

улучшению структурно-функционального состояния сердца и показателей 

АМАД вследствие снижения избыточной нейрогуморальной и системной 

воспалительной активности, коррекции ендотелиальной дисфункции и уровня 

ТИМП-1, что клинически проявляется повышением толерантности к 

физической нагрузке, нормализацией АД и его вариабельности, улучшением 

качества и продолжительности жизни пациентов. 

Сформированы практические рекомендации по диагностике и определен 

алгоритм терапии ХСН у больных в зависимости от функции почек. Отрасль – 

медицина. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, хроническая 

болезнь почек, гемодиализ, ремоделирование сердца, вариабельность 

артериального давления, фозиноприл, мельдония дигидрат. 

 

ANNOTATION 

 

Salyzhyn T.I. Improvement of heart failure treatment in patients with stage 

V chronic kidney disease corrected by program hemodialysis taking into account 

the main pathogenetic ways of its occurrence. – The manuscript.  

The dissertation for Candidate of Medicine Degree by specialty 14.01.02 – 

“Internal Medicine” – Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-

Frankivsk, 2018. 
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The dissertation is devoted to the study of peculiarities of chronic heart failure 

course depending on the lost or preserved renal function. 

The study involved 120 patients with chronic heart failure including 60 patients 

with arterial hypertension with preserved renal function and 60 patients with chronic 

kidney disease stage V, corrected by hemodialysis. 

The advantages of fosinopril and meldonium dihydrate use during the 

background of basic therapy were proved. 

Practical recommendations for the diagnosis and determination of the algorithm 

for the treatment of chronic heart failure in patients depending on the function of the 

kidneys have been formulated. Branch – Medicine. 

Keywords: chronic heart failure, chronic kidney disease, hemodialysis, cardiac 

remodeling, arterial blood pressure variability, fosinopril and meldonium dehydrate. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АМАТ – амбулаторний моніторинг артеріального тиску; 

АТ – артеріальний тиск; 

БТ – базова терапія; 

ВАР – варіабельність артеріального тиску; 

ГД – гемодіаліз; 

ДД ЛШ – дiастолiчна дисфункцiя лівого шлуночка; 

ЕТ-1 – ендотелін-1; 

ЛШ – лівий шлуночок; 

СРБ – С-реактивний білок; 

ТІМП-1 – тканинний інгібітор матриксних металопротеїназ-1; 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин-альфа; 

ХСН – хронічна серцева недостатність; 

ХХН – хронічна хвороба нирок; 

ШОКС – шкала оцінки клінічного стану; 

NT-proBNP – N-кінцевий фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду; 

SF-36 – опитувальник Medical Outcomes Study – Short Form-36. 
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