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АНОТАЦІЯ 

Салижин Тетяна Іванівна. Оптимізація лікування серцевої недостатності у 

хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, яка корегована програмним 

гемодіалізом, з урахуванням основних патогенетичних шляхів її виникнення. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби» (14 – медичні науки). – 

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний 

медичний університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», 

Івано-Франківськ, 2018. 

Актуальність. Хронічна хвороба нирок (ХХН) та, зокрема, лікування 

гемодіалізом (ГД), є самостійною та важливою причиною прискореного розвитку 

хронічної серцевої недостатності (ХСН). Оскільки, саме серцево-судинні події, є 

провідною причиною смерті в діаліз-залежних хворих. Тому, метою нашого 

дослідження було підвищити ефективність лікування хронічної серцевої 

недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, кореговану 

програмним гемодіалізом, шляхом корекції артеріального тиску, стану ендотелію, 

синдрому хронічного запалення та вивчити прогностичний потенціал тканинного 

інгібітора матриксних металопротеїназ-1. Завдання дослідження. Вивчити 

особливості клінічного перебігу ХСН у діаліз-залежних хворих та порівняти 

наведені показники з аналогічними у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) із 

супутньою ХСН. Оцінити функцію ендотелію судин та рівень артеріального тиску 

(АТ) у хворих, які потребують ГД. Дослідити ефективність фозиноприлу та 

мельдонію дигідрату при коморбідному захворюванні. Матеріали і методи. Робота 

ґрунтується на результатах обстеження 120 хворих на хронічну серцеву 

недостатність із нормальною фракцією викиду лівого шлуночка. На першому етапі 

дослідження для вивчення клініко-патогенетичних особливостей перебігу ХСН у 

пацієнтів із збереженою чи втраченою функцією нирок, хворі були розділені на 
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2 групи: І група (n=60) – хворі на АГ, поєднану зі ХСН ІІА ФК ІІІ із нормальною 

фракцією викиду лівого шлуночка, ІІ група (n=60) – хворі на ХХН V стадії, яку 

корегували ГД, у поєднанні зі ХСН ІІА ФК ІІІ із нормальною фракцією викиду 

лівого шлуночка. Обстежені пацієнти були репрезентативні статтю, тривалістю та 

важкістю захворювання. 

Наукова програма включала дослідження рівнів кінцевого фрагмента 

мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), ендотеліну-1 (ЕТ-1), фактору 

некрозу пухлин-α (ФНП-α), С-реактивного білка (СРБ) та тканинного інгібітора 

матриксних металопротеїназ-1 (ТІМП-1). Верифікація діагнозу ХСН базувалась на 

даних анамнезу, результатах інструментальних та лабораторних обстежень, 

толерантності до фізичного навантаження, яку вивчали шляхом проведення тесту з 

6-хвилинною ходою. 

На другому етапі дослідження з метою вивчення ефективності 

запропонованих способів лікування пацієнти всіх груп були розподілені на 

підгрупи. І група була розділена на 2 підгрупи: Іа (n=30) – обстежувані перебували 

на лікуванні базовою терапією; Іб (n=30) – пацієнтам до базової терапії, у складі 

якої був фозиноприл, було додано досліджуваний препарат мельдонію дигідрат. У 

ІІ групі поділ хворих, залежно від лікування, був наступним: ІІа (n=15) – хворі які 

отримували базову гемодіалізну терапію; ІІб (n=15) – хворі які отримували базову 

гемодіалізну терапію та фозиноприл; ІІв (n=15) – хворі яким окрім сеансів 

гемодіалізу, призначали мельдонію дигідрат; ІІг (n=15) – хворі які отримували 

терапію гемодіалізом та комбінацію двох препаратів мельдонію дигідрат та 

фозиноприл.  

Результати. Після проведеного об‘єктивного обстеження встановлено, що 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 зберігались після сеансу ГД) (p=0,01), підвищення діастолічного АТ 

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

ХСН у пацієнтів із втраченою функцією нирок ускладнюється наявністю анемії, 

гіпоальбумінемії та гіперфосфатемії, що не спостерігається в пацієнтів із 
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збереженою функцією нирок. Ми фіксували значне зниження толерантності до 

фізичного навантаження в двох досліджуваних груп. Однак, пройдена відстань у 

І групі була більшою на 9,66%, ніж у ІІ групі (p<0,05). При аналізі ЯЖ (результати 

опитування SF-36) у двох досліджуваних групах суттєво знижені показники ЯЖ за 

кожною з категорій опитувальника SF-36, у порівнянні з контролем. Проте в діаліз-

залежних пацієнтів зниження показників ЯЖ спостерігається як за фізичним, так і 

психічним компонентами. 

Встановлено, що прогностично несприятливі варіанти ремоделювання серця 

частіше спостерігаються в діаліз-залежних хворих. У двох досліджуваних групах 

найчастіше розвивалась концентрична гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ): у  

І групі – у 53,3% хворих, у ІІ групі – у 48,3% відповідно. Однак у ІІ групі був 

високий показник поширеності ексцентричної ГЛШ – 33,4%, у І групі – лише у 

6,7% хворих. Перший тип (порушення розслаблення) діастолічної дисфункції 

лівого шлуночка (ДД ЛШ) діагностовано у 86,7% хворих І групи та в 43,3% 

обстежених ІІ групи (p<0,05). Псевдонормальний тип ДД ЛШ спостерігався в 

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 І групи (p<0,05). Згідно з даними амбулаторного моніторингу 

артеріального тиску, серед обстежуваних І групи 56,7% пацієнтів мали добовий 

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

dipper» та у 10,0% – «night-pеаker». У ІІ групі тільки в 26,7% пацієнтів 

діагностовано профілю «dipper», у 45,0% – «non-dipper» та у 28,3% обстежуваних 

був зафіксований нічний добовий ритм «night-pеаker». 

За результатами кореляційного аналізу доведено роль маркерів запалення у 

формуванні ендотеліальної дисфункції (ЕД). Встановлено прямий середньої сили 

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

ІІ групи взаємозв‘язок між рівнями даних маркерів – становив (r=0,37; р<0,05). Було 

відзначено прямий 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 
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ЕТ-1 та значенням кальцій-фосфорного продуктом (r=0,77; р<0,05). Рівень ТІМП-1 

значно перевищував показники норми в 2,29 у хворих І групи та в 2,50 раза у 

пацієнтів із втраченою функцією нирок. Порівнявши рівень ТІМП-1 і типи 

ремоделювання, ми виявили, що для ексцентричного ремоделювання характерним 

було підвищення рівня ТІМП-1 більше як на 1200 нг/мл, тоді як для концентричної 

перебудови рівень даного біомаркера не перевищував зазначеної позначки. 

Підвищення рівня ТІМП-1 більше 1040 нг/мл пов‘язувалось з більшим ризиком 

госпіталізації через декомпенсацію ХСН упродовж 2 років у пацієнтів обох 

досліджуваних груп. Рівень NT-proBNP у пацієнтів із втраченою функцією нирок в 

1,14 раза перевищував значення даного показника у хворих із збереженою 

функцією нирок (p<0,001). Провівши кореляційний аналіз між варіабельністю АТ 

на рівнем NT-proBNP, ми встановили, що у хворих ІІ групи існує сильний прямий 

кореляційний зв'язок між середньою варіабельністю систолічного АТ та рівнем NT-

proBNP (r=0,71; p<0,05), тоді як у І групі даний взаємозв‘язок був середньої сили 

(r=0,60; p<0,05). 

Під впливом комбінованого лікування вдалося зменшити суб‘єктивні прояви 

ХСН в обох досліджуваних групах. Після завершення курсу лікування спостерігали 

вірогідне зменшення балів за шкалою оцінки клінічного стану (ШОКС) у пацієнтів 

обох груп. У пацієнтів Іа підгрупи сума балів за ШОКС знизилась на 10,4% 

(p=0,001), у той час як у Іб зменшилась на 18,5% (p=0,001). Динаміка показників 

ШОКС у пацієнтів із втраченою функцією нирок залежала від типу лікування, 

встановлено зниження суми балів за ШОКС після лікування в підгрупах ІІб та ІІв 

на 12,2% (p<0,01) та 14,7% (p<0,01) відповідно. Комбінована терапія істотно 

впливала на збільшення толерантності до фізичного навантаження у всіх пацієнтів 

на ХСН, незалежно від ґенезу її виникнення. 

Під впливом комбінованого лікування вдалося досягнути цільових значень АТ 

в обох досліджуваних групах. Зафіксовано значний вплив мельдонію у стабілізації 

показника варіабельності АТ в обстежених хворих, незалежно від функції нирок. 

Проте незалежно від лікування добовий профіль, у більшості діаліз-залежних 
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хворих залишився «non-dipper». Під впливом комбінованої терапії ми зафіксували 

тенденцію до зменшення кількості пацієнтів з добовим профілем «night-peaker». 

Під впливом комбінованої терапії вдалося зменшити відсоток пацієнтів із 

концентричною та ексцентричною ГЛШ в обох досліджуваних групах. Після 

проведеного лікування спостерігалась тенденція до покращення діастолічної 

функції лівого шлуночка. Додавання до базової терапії фозиноприлу і мельдонію 

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

сприяло зменшенню прогресування ХСН та покращувало ЯЖ пацієнтів обох 

досліджуваних груп. Під впливом комбінованої терапії вдалося знизити частоту 

повторної госпіталізації у Іб та у ІІг підгрупах, відповідно до 13,33% та 13,34%. 

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. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше вивчено клініко-

функціональні особливості перебігу ХСН у хворих на ХХН V стадії, кореговану 

програмним ГД, та механізми їх взаємообтяження. Уперше запропоновано 

визначення рівня ТІМП-1 із метою ранньої діагностики та попередження 

подальшого прогресування ХСН. 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. 

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. За результатами довготривалого 

спостереження встановлено, що комбінація досліджуваних препаратів є безпечною 
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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 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 амбулаторного моніторингу АТ 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. 

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, 

гемодіаліз, ендотеліальна дисфункція, N-кінцевий фрагмент мозкового 

натрійуретичного пептиду, хронічне запалення, тканинний інгібітор матриксних 

металопротеїназ-1, ремоделювання серця, варіабельність артеріального тиску, 

фозиноприл, мельдонію дигідрат. 
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Topicality. Chronic kidney disease (CKD) and treatment with hemodialysis (HD) in 

particular is an independent and important cause of accelerated development of chronic 

heart failure (CHF). Cardiovascular events are the leading cause of death in dialysis 

dependent patients. Therefore, the objective of our research was to increase the 

effectiveness of chronic heart failure treatment in patients with stage V chronic kidney 

disease corrected by program hemodialysis by improvement of arterial blood pressure, 

endothelium condition, chronic inflammation syndrome, and to study the prognostic 

potential of matrix metalloproteinases. Research tasks: to study the features of CHF 

clinical course in dialysis dependent patients and to compare the indices with those of the 

patients with essential arterial hypertension (AH) and concomitant CHF; to assess 

vascular endothelial function and arterial blood pressure (ABP) level in the patients 

requiring HD; to study fosinopril and Meldonium dihydrate efficacy in case of comorbide 

disease. Materials and methods. The research was based on the results of examination of 

120 patients with chronic heart failure with normal left ventricular ejection fraction. The 

patients were divided into 2 groups at the first stage of the research in order to study the 

clinical and pathogenetic features of CHF course in patients with preserved or lost kidney 

function. Group I (n=60) included patients with AH and CHF IIA FC III with normal left 

ventricular ejection fraction. Group II (n=60) consisted of patients with stage V CKD 

corrected by HD combined with CHF IIA FC III with normal left ventricular ejection 

fraction. The examined patients were representative of the sex, duration and severity of the 

disease.  

The scientific program included the research of the levels of the terminal fragment of 

brain natriuretic peptide (NT-proBNP), endothelin-1 (ET-1), tumor necrosis factor-α 

(TNF-α), C-reactive protein (CRP) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 

(TIMP-1). CHF diagnosis verification was based on case history data, the results of 

instrumental and laboratory examinations, exercise tolerance studied by the application of 

a 6-minute walk test.  
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The patients of all groups were divided into subgroups at the second stage of the 

research in order to study the efficacy of the proposed treatment methods. Group I was 

divided into 2 subgroups: Ia (n=30) – the examined patients underwent background 

therapy; Іb (n=30) – the patients underwent background therapy which included fosinopril 

with the addition of the studied drug Meldonium dihydrate. The division of patients 

depending on the treatment in Group II was as follows: ІІa (n=15) – the patients who 

received background hemodialysis therapy; ІІb (n=15) – the patients who received 

background hemodialysis therapy and fosinopril; ІІc (n=15) – the patients who were 

prescribed Meldonium dihydrate in addition to hemodialysis sessions; ІІd (n=15) – the 

patients who underwent treatment with hemodialysis therapy and a combination of two 

drugs, namely Meldonium dihydrate and fosinopril.  

Results. According to conducted physical examination, such symptoms of CHF as 

increased liver size (p=0.03), bilateral crackling rales in the lower lung fields (that 

remained after HD sessions), an increase in diastolic arterial blood pressure over 100 

millimeter of mercury (p=0.02), an increase in heart rate >75 min (p=0.001) predominated 

in the patients with lost renal function. The clinical course of CHF in the patients with lost 

renal function was complicated by the presence of anemia, hypoalbuminemia, 

hyperphosphatasemia which was not observed in the patients with preserved renal 

function. We noted a significant decrease in exercise tolerance in two study groups. 

However, the walked distance was longer by 9.66% in Group I than in Group II (p<0.05). 

According to the analysis of quality of life (QOL) (results of SF-36 survey), QOL indices 

were significantly decreased by each of SF-36 questionnaire categories in two study 

groups in comparison with the control group. However, decrease in QOL indices both in 

physical and mental components was observed in dialysis dependent patients.  

Predicted unfavorable variants of cardiac remodeling were established to occur in 

dialysis dependent patients more often. Concentric left ventricular hypertrophy (LVH) 

was the most common in two study groups, namely in 53.3% of patients in Group I and in 

48.3% of patients in Group II, respectively. However, the index of eccentric LVH was 

high in Group II and constituted 33.4%, while in Group I it constituted only 6.7% of 

patients. The first type (relaxation disorder) of left ventricle diastolic dysfunction (LV DD) 
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was diagnosed in 86.7% of patients in Group І and in 43.3% of the patients in Group II 

(p<0.05). Pseudonormal filling pattern of LV was observed in 36.7% of patients in Group 

II and in 10.0% of patients in Group I (p<0.05). Restrictive type of LV DD was detected 

in 20.0% of dialysis dependent patients and only in 3.3% of patients in Group І (p<0.05). 

According to ambulatory blood pressure monitoring, daily profile ―dipper‖ was observed 

in 56.7% of patients in Group I, daily profile ―non-dipper‖ was noted in 33.3% of patients 

and daily profile ―night-pеаker‖ was detected in 10.0% of cases. In Group II daily profile 

―dipper‖ was diagnosed only in 26.7% of patients, daily profile ―non-dipper‖ was found in 

45.0% of cases and daily profile ―night-pеаker‖ was noted in 28.3% of patients.  

The results of correlation analysis proved the role of inflammatory markers in the 

formation of endothelial dysfunction (ED). Direct moderate connection between CRP and 

ET-1 was established in the patients of Group I (r=0.56; р<0.05), correlation between the 

levels of these markers in the patients of Group II constituted (r=0.37; р<0.05). Direct 

correlation between the level of TNF-α and the level of ET-1 in both groups was noted. 

Strong direct correlation between the levels of ET-1 and phosphorus (r=0.91; p<0.05) and 

between ET-1 level and the calcium-phosphorus value (r=0.77; p<0.05) was established in 

dialysis dependent patients. TIMP-1 level significantly exceeded the norms by 2.29 times 

in the patients of Group I and by 2.50 times in the patients with renal failure. Having 

compared TIMP-1 level and remodeling types, we found that the increase in TIMP-1 over 

1200 ng/ml was peculiar to eccentric remodeling while the biomarker did not exceed the 

indicated level in case of concentric remodeling. It should be noted that an increase in 

TIMP-1 level over 1040 ng/ml was associated with a higher risk of hospitalization due to 

CHF decompensation during 2 years in the patients of both groups. NT-proBNP level in 

the patients with lost renal function exceeded the value of this indicator in the patients 

with preserved renal function (p<0.001) by 1.14 times. According to correlation analysis 

between AT variability and NT-proBNP level, a strong direct correlation between the 

mean variability of systolic blood pressure and NT-proBNP level (r=0.71; p<0.05) was 

detected in the patients of Group II, while this correlation was moderate in the patients of 

Group I (r=0.60; p<0.05).  
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CHF manifestations in both groups were reduced under the influence of combined 

treatment. Probable decrease in the points according to the rating scale of clinical state was 

observed in the patients of both groups after the treatment. Total points of the rating scale 

of clinical state decreased by 10.4% (p=0.001) in the patients of Ia subgroup and by 18.5% 

(p=0.001) in the patients of Ib subgroup. The indices dynamics according to rating scale of 

clinical state in the patients with lost renal function depended on the type of treatment. A 

decrease in total points according to the rating scale of clinical state by 12.2% (p<0.01) 

and 14.7% (p<0.01) respectively was noted in IIb and IIc subgroups after the treatment. 

Combination therapy significantly influenced the increase in exercise tolerance in all 

patients with CHF regardless of the genesis of its occurrence. 

Combination therapy provided an opportunity to achieve the target values of ABP in 

both studied groups. Significant influence of Meldonium on the stabilization of ABP 

variability rate in the examined patients regardless of renal function was noted. However, 

the daily profile in the majority of dialysis dependent patients remained ―non-dipper‖ 

regardless of the treatment. We observed a tendency to decrease in the number of patients 

with a daily profile ―night-peaker‖ under the influence of combination therapy. 

The percentage of patients with concentric and eccentric LVH in both groups was 

reduced under the influence of combination therapy. A tendency to improvement of left 

ventricular diastolic function was observed after the treatment. Addition of fosinopril and 

Meldonium dihydrate to the background therapy potentiated the reduction of CRP, TNF-

α, ET-1, TIMP-1, NT-proBNP and contributed to a decrease in CHF progression and 

improved the QOL of the patients in both study groups. The frequency of re-

hospitalization in Ib and in IId subgroups was reduced to 13.33% and 13.34% due to 

combination therapy. 

Positive pharmacological effect of the proposed treatment regimens on the dynamics 

of clinical, laboratory and instrumental and immunoenzymometric indices provides an 

opportunity to suggest the use of treatment policy algorithm in case of CHF development 

in dialysis dependent patients. 

Scientific novelty of the obtained results. The clinical and functional features of 

CHF course in patients with CKD stage V corrected by program hemodialysis and the 
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mechanisms of their mutual burdening were studied for the first time according to the 

results of clinical, physical and immuno-biochemical examinations. 

The determination of TIMP-1 level was suggested for the first time for the 

purpose of early diagnosis and prevention of CHF further development. According to 

the long-term follow-up (2 years), an increase in the level of this marker in serum was 

established to be an independent predictor of the prognosis deterioration in patients 

with CHF regardless of renal function. The new scientific data on the influence of this 

marker on the development of endothelial dysfunction and changes in cardiac 

geometry were obtained and the preceding scientific data were confirmed.  

Scientific data on the influence of chronic inflammation on the development of 

endothelial dysfunction and CHF in dialysis-dependent patients according to TNF-α 

and CRP levels were added. Direct correlation between the marker levels and the ET-1 

level was established. An inadequate reaction to treatment with background therapy 

(BT) was proved to occur in case of comorbidity.  

An algorithm for CHF treatment in patients with lost and preserved renal function 

with the use of fozinopril and Meldonium dehydrate was developed. The proposed 

treatment positively influenced the indicators of chronic inflammation, endothelium 

state, provided an opportunity to achieve the regression of myocardial hypertrophy, to 

reduce the daily blood pressure changes, and to improve the patients‘ quality of life. 

According to the results of long-term follow-up, the combination of the studied drugs 

was found to be safe and to catalyze positive pharmacotherapeutic effects of BT in 

CHF treatment regardless of renal function. 

Practical importance of the obtained results. New methods of diagnosis and 

treatment of patients with comorbidity were developed and introduced. The expediency 

of determination of diagnostic markers (NT-proBNP, TIMP-1, ET-1), inflammatory 

biomarkers (FNP-α and CRP), calcium and phosphorus in dialysis-dependent patients 

with CHF allowing to detect the disease at an early development stage and prevent its 

progression was substantiated. The necessity of 48-hour ambulatory blood pressure 

monitoring for patients requiring substitutive renal therapy by hemodialysis was 

proved. Pathogenetically substantiated approach to the treatment of patients with 
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comorbidity was proposed and tested. An inclusion of fozinopril and Meldonium 

dehydrate in the complex therapy of patients with CKD stage V corrected by HD with 

concomitant CHF was established to provide an opportunity to potentiate positive 

pharmacological effects of BT. 

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

endothelial dysfunction, N-terminal fragment of brain natriuretic peptide, chronic 

inflammation, tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1, cardiac remodeling, 

arterial blood pressure variability, fosinopril and Meldonium dihydrate. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

А – максимальна швидкість пізнього діастолічного наповнення;  

АГ – артеріальна гіпертензія;  

АМАТ – амбулаторний моніторинг артеріального тиску; 

АТ – артеріальний тиск;  

БТ – базова терапія; 

ВАР – варіабельність артеріального тиску; 

ВТС – відносна товщина серцевої стінки; 

ГД – гемодіаліз; 

ГЛШ – гіпертрофія лівого шлуночка; 

ДАТ– діастолічний артеріальний тиск; 

ДД ЛШ – дiастолiчна дисфункцiя лівого шлуночка; 

ДІ – добовий індекс; 

ДНПВ – діаметр нижньої порожнистої вени; 

Е – максимальна швидкість раннього діастолічного наповнення;  

ЕД – ендотеліальна дисфункція; 

ЕТ-1 – ендотелін-1; 

Ехо-КГ – ехокардіографія; 

ЕЦМ – екстрацелюлярний матрикс або міжклітинна речовина; 

ІАПФ – інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту; 

ІК – індекс колабільності; 

ІММЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка; 

ІХС – iшемiчна хвороба серця; 

КДО – кiнцево-дiастолiчний об'єм; 

КДР – кiнцево-дiастолiчний розмiр; 

КРС – кардіоренальний синдром; 

КСО – кінцево-систолічний об'єм; 

ЛП – лiве передсердя; 

ЛШ – лівий шлуночок; 

ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка; 
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ММП – матриксні металопротеїнази; 

МНУП – мозковий натрійуретичний пептид; 

НЗТ – нирково-замісна терапія; 

ПАТ – пульсовий артеріальний тиск; 

ПЗР ЛП – передньо-задній розмір лівого передсердя; 

РААС – ренін-ангіотензин-альдостеронова система; 

САС – симпатоадреналова система; 

САТ – систолічний артеріальний тиск; 

СН – серцева недостатнiсть; 

СРБ – С-реактивний білок; 

ССЗ – серцево-судині захворювання; 

ССС – серцево-судинна система; 

ССУ – серцево-судині ускладнення; 

ТЗС ЛШ – товщина задньої стінки лівого шлуночка; 

ТІМП-1 – тканинний інгібітор матриксних металопротеїназ-1; 

ТМШП – товщина міжшлуночкової перетинки; 

УО – ударний об'єм; 

ФВ ЛШ – фракція викиду лівого шлуночка; 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин-альфа; 

ХСН – хронічна серцева недостатність; 

ХХН – хронічна хвороба нирок; 

ХХН V ст. – термінальна стадія хронічної хвороби нирок; 

ЧСС – частота серцевих скорочень; 

ШОКС – шкала оцінки клінічного стану; 

ЯЖ – якість життя; 

DT – час уповільнення кровотоку раннього діастолічного наповнення;  

IVRT – час ізоволюмічного розслаблення; 

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

NYHA – Нью-Йоркська Асоцiацiя Серця (New York Heart Аssociation).
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ВСТУП 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання (ССЗ), згідно зі 

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

даними European Society of Cardiology (2016), у Європі серед 900 млн. населення 

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

та прояви безсимптомної дисфункції лівого шлуночка (ЛШ) [180], тобто, ХСН 

проявляється в 1,7-3,3% всього населення [7, 19, 179]. Поширеність цього 

захворювання збільшується з віком і досягає 20-40% в осіб у віці 70-80 років [30, 

40]. Незважаючи на досягнення медицини в лікуванні ССЗ, ХСН залишається 

важливою клінічною проблемою [116, 129]. 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.  

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

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

прискореного розвитку патологічних змін серцево-судинної системи (ССС) [155, 

167, 168, 183, 205]. Так, майже в третини хворих, які потребують ГД, діагностовано 

ХСН [26, 75, 146, 185, 192, 204]. 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 (ХХН V ст.) [157]. 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 

[143, 148]. Тому деякі автори виділяють проблему ураження ССС при 

захворюваннях нирок в окремий розділ медицини – «кардіонефрологія», 

підкреслюючи тим самим значення факторів ризику, пов'язаних із 

функціонуванням нирок у розвитку ССЗ у хворих із коморбідною патологією [168, 

169, 206, 215]. 

У сучасних умовах увагу багатьох вчених привертає дослідження діастолічної 

дисфункції ЛШ (ДД ЛШ), адже саме ці зміни найчастіше проявляються на ранніх 

термінах ХСН. Рання діагностика та лікування ДД ЛШ сприяє зменшенню 
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розвитку незворотних фіброзних змін у міокарді і має важливе клінічне значення 

для прогнозу [119, 166, 170, 204]. 

Однак у літературних джерелах нечітко висвітлені дані щодо діагностики ХСН 

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

терапії (НЗТ) на ендотеліальну дисфункцію (ЕД) та зміни в системі 

екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ), існують суперечливі дані, що стосуються 

зміни геометрії серця під впливом діалізної терапії [18, 27, 67, 94]. Недостатньо 

розкрите значення С-реактивного білка (СРБ) та фактору некрозу пухлин-α 

(ФНП-α) у розвитку та прогресуванні ХСН серед діаліз-залежних хворих. 

Суперечливі дані щодо визначення N-кінцевого фрагменту мозкового 

натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у хворих, які потребують ГД [33]. 

На даний час існує богато препаратів для лікування ХСН, проте деякі з них не 

застосовуються чи мало ефективні у хворих, які отримують терапію ГД. Відповідно 

до вищеперерахованого, можемо зробити висновок про необхідність пошуку нових 

механізмів впливу на компоненти ХСН: ЕД, дисбаланс у системі ЕЦМ, хронічне 

запалення. Адже саме ці процеси впливають на розвиток гіпертрофії міокарда 

лівого шлуночка (ГЛШ). Слід звернути увагу на використання метаболічних 

препаратів, які здатні впливати не лише на функцію міокарда, а й підвищувати 

інтенсивність метаболічних процесів, зменшувати прояви психічного та фізичного 

навантаження [25, 63, 71]. 

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.). 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хронічної серцевої 

недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, кореговану 

програмним гемодіалізом, шляхом корекції артеріального тиску, стану ендотелію, 
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синдрому хронічного запалення та вивчити прогностичний потенціал тканинного 

інгібітора матриксних металопротеїназ-1. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості клінічного перебігу, змін геометрії міокарда та 

дисфункцій ССС у хворих на ХХН V ст., які потребують ГД. Порівняти наведені 

показники з аналогічними у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) із ХСН та 

оцінити вплив термінальної ниркової недостатності на клінічний перебіг ХСН. 

2. Оцінити функцію ендотелію судин та рівень артеріального тиску (АТ) 

у хворих на ХХН V ст., кореговану програмним ГД із ХСН, їхній взаємозв‘язок із 

рівнем маркерів системи запалення, NT-proBNP та тканинного інгібітора 

матриксних металопротеїназ-1 (ТІМП-1). 

3. Дослідити ефективність фозиноприлу при ЕД судин, оцінити його 

вплив на рівень АТ та індекс маси міокарда, а також рівень показників ендотеліну-1 

(ЕТ-1) та NT-proBNP у хворих на ХХН V ст., кореговану програмним ГД із ХСН. 

4. Встановити вплив мельдонію дигідрату на показники амбулаторного 

моніторингу артеріального тиску (АМАТ), толерантність до фізичного 

навантаження, а також динаміку показників ЯЖ у хворих на ХХН V ст., кореговану 

програмним гемодіалізом, із хронічною серцевою недостатністю. 

5. Обґрунтувати доцільність застосування фозиноприлу та мельдонію 

дигідрату у лікуванні хворих на ХХН V ст., кореговану програмним ГД, у 

поєднанні з ХСН, залежно від виявлених ендотеліальних, запальних, 

функціональних порушень. 

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 (АМАТ, 



25 

ехокардіографія), імунологічні (концентрація в сироватці крові  

NT-proBNP, TIMP-1, ендотеліну-1 (ET-1), ФНП-α), статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Науковий рівень роботи 

достатньо високий, оскільки доповнено дані щодо діагностики та 

диференційованого лікування хронічної серцевої недостатності в пацієнтів із 

втраченою та збереженою функцією нирок. Уперше відповідно до результатів 

клінічного, фізикального та імуно-біохімічного обстежень вивчено клініко-

функціональні особливості перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих на 

хронічну хворобу нирок V стадії, кориговану програмним гемодіалізом та 

механізми їхнього взаємообтяження. Доповнено наукові дані про те, що у хворих на 

хронічну хворобу нирок V стадії, яка коригована гемодіалізом, із супутньою 

хронічною серцевою недостатністю відзначається тяжчий перебіг останньої, 

порівняно з пацієнтами зі збереженою функцією нирок. Це проявляється 

погіршенням загального стану пацієнтів, ремоделюванням серця та розвитком 

діастолічної дисфункції лівого шлуночка. Уперше запропоновано визначення рівня 

тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1 із метою ранньої діагностики 

та попередження подальшого прогресування хронічної серцевої недостатності. На 

основі довготривалого спостереження (2 роки) встановлено, що підвищення рівня 

даного маркера в сироватці крові є незалежним предиктором погіршення прогнозу 

в пацієнтів на хронічну серцеву недостатність 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 хронічної серцевої недостатності в діаліз-залежних хворих за показниками рівня 

фактора некрозу пухлин-альфа та С-реактивного білка. Встановлено прямий 

кореляційний зв‘язок між рівнями даних маркерів та рівнем ендотеліну-1. 

Доведено, що при коморбідній патології спостерігалася неадекватна реакція на 

лікування препаратами базової терапії. Розроблено алгоритм лікування хронічної 

серцевої недостатності в пацієнтів із втраченою та збереженою функцією нирок, із 

використанням фозиноприлу та мельдонію дигідрату. Запропоноване лікування, 
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позитивно впливало на показники хронічного запалення, стан ендотелію, дозволило 

досягнути регресії гіпертрофії міокарда, знизити добові коливання артеріального 

тиску та покращити якість життя пацієнтів. За результатами довготривалого 

спостереження встановлено, що комбінація досліджуваних препаратів є безпечною 

та каталізує позитивні фармакотерапевтичні ефекти базової терапії в лікуванні 

хронічної серцевої недостатності незалежно від функції нирок. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та впроваджено 

нові методи діагностики та лікування хворих із поєднаною патологією: 

інформаційний лист № 13-2016. Підстава: рішення ПК «Терапія», протокол № 46 

від 25.12.2015р. «Спосіб оптимізації лікування хронічної серцевої недостатності у 

хворих із хронічною хворобою нирок, корегованої гемодіалізом»; інформаційний 

лист № 12-2016. Підстава: рішення ПК «Терапія», протокол № 46 від 25.12.2015р. 

«Додаткові методи діагностики хронічної серцевої недостатності у хворих із 

хронічною хворобою нирок, яка корегована гемодіалізом». 

Обґрунтовано доцільність визначення у хворих з коморбідною патологією 

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-АМАТ для пацієнтів, які потребують 

нирково-замісної терапії методом ГД. Оскільки лише за умов 48-годинного 

моніторингу враховується фізіологічний тип коливання АТ у день діалізної терапії 

та в період між сеансами ГД, що дозволяє достовірніше оцінити показник 

варіабельності АТ у когорті цих хворих. 

Запропоновано патогенетично обґрунтований підхід до лікування хворих із 

поєднаною патологією. Встановлено, що включення фозиноприлу та мельдонію 

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

супутньою ХСН дозволяє потенціювати позитивні фармакологічні ефекти базової 

терапії (БТ), досягти цільових значень АТ, що, у свою чергу, дозволяє уникнути 

подальшого прогресування ремоделювання серця, порушення функціональних 
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можливостей міокарда, а також покращити стан ендотелію та ЕЦМ, що дозволяє 

поліпшити ЯЖ і відтермінувати потребу у повторній госпіталізації з приводу ССЗ.  

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені у практику Івано-Франківської обласної клінічної лікарні 

(затв. 22.12.16 р.), Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні (затв. 

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

центральної районної лікарні (затв. 12.12.16 р.), клінічної лікарні «Феофанія» 

(м. Київ, затв. 06.03.17), Львівської міської лікарні № 8 (затв. 28.04.17 р.), 

Надвірнянської центральної районної лікарні (затв. 15.03.17 р.), Яремчанської 

районної лікарні (затв. 15.03.17 р.). 

Основні положення роботи включені у навчальний процес на кафедрах 

внутрішньої медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (затв. 15. 03.16 р.), ВДНЗ «Буковинський державний медичний 

університет» (затв. 13.03.17 р.), Тернопільського державного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського (затв. 15.03.16 р.) та Львівського 

національного медичного університету імені Д. Галицького (затв. 28.04.17 р.). 

Особистий внесок автора. Кандидатська дисертація є особистою науковою 

працею 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, 

впроваджено 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 
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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 

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, з них 

4 статті у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному виданні 

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

конференцій, 2 інформаційних листи та 3 раціоналізаторських пропозиції. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 

154 сторінках основного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу і 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІЧНИЙ 

ПЕРЕБІГ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, 

ЗАЛЕЖНО ВІД ФУНКЦІЇ НИРОК 

 

1.1. Поширеність та особливості перебігу хронічної серцевої 

недостатності, залежно від збереженої чи втраченої функції нирок  

Понад 10 років ССЗ займають першу сходинку причин смертності 

дорослого населення [3, 24, 129, 179]. Багато досліджень у сучасній медицині та 

фармакології сприяли здійсненню значного кроку вперед стосовно розуміння 

патогенезу та розробки нових ефективних підходів у діагностиці та лікуванні 

ССЗ [23, 34, 47, 60, 97, 130].  

Однак, незважаючи на досягнення медицини, ХСН залишається «білою 

плямою» на карті ССЗ та потребує детального вивчення [19]. Це обумовлено 

тим, що дана недуга є завершальним етапом розвитку ССЗ різної етіології, 

таких, як АГ [24], дисліпідемія і цукровий діабет 2-го типу, які індукують 

розвиток ішемічної хвороби серця (ІХС) [225]. Наслідком цих станів є ГЛШ, 

гібернація і/або загибель кардіоміоцитів із подальшою дисфункцією лівого 

шлуночка і його ремоделюванням [5, 52, 56]. Слід звернути увагу на той факт, 

що з‘явилася тенденція до «омолодження» вищевказаних захворювань, тому 

ХСН є значною медико-соціальною проблемою як у світі, так і в Україні [30, 

116, 160]. 

На сьогоднішній день знання вчених про патогенез та клінічний перебіг 

ХСН вдосконалились, що спонукало Європейське товариство кардіологів  

(ESC, 2016) доповнити визначення серцевої недостатності (СН). За сучасними 

даними, СН – клінічний синдром, що характеризується типовими симптомами 

(задишка, набряки гомілок, втомлюваність тощо), які можуть 

супроводжуватись підвищенням тиску в яремних венах, хрипами в легенях, що 

обумовлено структурними і/або функціональними змінами серця та призводять 
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до зниження роботи серця і/або підвищення внутрішньосерцевого тиску у 

спокої або при навантаженні [89, 180].  

Згідно рекомендацій ESC, 2013 розрізняють два види СН: зі збереженою 

систолічною функцією (ЗСФ ЛШ), за якої фракція викиду лівого шлуночка (ФВ 

ЛШ) >45% та СН із систолічною дисфункцією (СД ЛШ) при ФВ ЛШ <45% [90]. 

У новій класифікації ХСН (ESC, 2016) збільшено кількість варіантів (типів) 

серцевої недостатності [89]. Згідно з останніми рекомендаціями виділяють три 

варіанти ХСН: 

• зі зниженою ФВ ЛШ – ФВ ЛШ <40%; 

• із середнім рівнем ФВ ЛШ – ФВ ЛШ 40–49%; 

• із нормальною ФВ ЛШ – ФВ ЛШ ≥50%. 

Очевидно, що діагностичні критерії при СН із ФВ ЛШ<40% не зазнали 

критичних змін. За результатами аналізу досліджень останніх років було 

з‘ясовано, що між СН із нормальною ФВ та СН зі зниженою ФВ існує «сіра 

зона», а саме СН із середнім (проміжним) рівнем ФВ [45]. До цієї групи 

віднесли тих хворих, в яких діагностовано незначну СД ЛШ і виявлено ознаки 

діастолічної дисфункції (ДД ЛШ). У таких пацієнтів присутні структурні зміни 

міокарда такі як ГЛШ, збільшення лівого передсердя (ЛП) та підвищений 

рівень мозкового натрійуретичного пептиду (МНУП) [53, 235].  

Діагноз СН із нормальною ФВ більш складний, ніж СН зі зниженою ФВ. 

Пацієнти з СН із нормальною ФВ зазвичай мають: нормальні об‘ємні розміри 

лівого шлуночка, фіксується ГЛШ і/або збільшення ЛП, що є ознакою 

підвищеного тиску наповнення. Поява детальної класифікації СН усе більше 

привертає увагу до вивчення даного патологічного стану в умовах нормальної 

чи середньої ФВ [89, 180]. 

За даними національних реєстрів європейських країн та епідеміологічних 

досліджень, поширеність ХСН серед дорослого населення становить 1–5% та 

зростає пропорційно до віку, так, серед осіб віком понад 65 років вона 

становить 30-50% [7, 179, 215]. Утім, у країнах із високорозвиненою 

економікою, де середня тривалість життя значно вища, ознаки ХСН мають 
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більше як 50% населення віком понад 70 років [30, 160]. Тому за 

песимістичними прогнозами, вважається, що в найближчі 30 років поширеність 

ХСН зросте на 40-50%. Такі швидкі темпи росту даного захворювання 

потребують значних економічних витрат, так, у найближчому майбутньому 

світові витрати, пов‘язані із ССЗ, левову частку яких займає ХСН, у 2030 році 

можуть досягнути 1 трильйона доларів США [121, 226].  

У більшості країн Європи та Америки спостерігається зниження частоти 

смертності від гострих ССЗ, проте госпіталізація з приводу ХСН залишається 

високою, а також фіксується парадоксальний приріст повторного звернення до 

стаціонару з приводу декомпенсації даного стану [179]. Незважаючи на те, що 

ХСН входить до міжнародної класифікації хвороб, інколи смертність від 

декомпенсації ХСН маскується за діагнозами АГ та ІХС. З огляду на сталу 

демографічну тенденцію, у тому числі й в Україні, зростання питомої ваги 

населення старших вікових груп питання надання медичної допомоги хворим із 

ХСН набуває дедалі більшої актуальності [30, 116, 160]. 

ХХН об‘єднує в собі як первинні, так і вторинні пошкодження нирок, які 

були спровоковані гломерулярними чи негломерулярними захворюваннями. 

ХХН – це наднозологічне визначення, яке застосовується для будь-якої 

патології нирок, що спостерігається понад 3 місяці, проявляється структурними 

та/або функціональними змінами за даними клінічних, лабораторних, 

інструментальних та морфологічних досліджень [10, 148]. 

ХХН – значна проблема медицини сучасності, яка має глибокі соціально-

економічні наслідки, пов'язані з її широкою поширеністю в популяції (10-15% 

населення світу), втратою працездатності та смертністю внаслідок розвитку 

поєднаної патології [10, 143, 148, 157, 194]. Дана недуга займає провідні позиції 

в списку загальної смертності, випередивши ВІЛ та СНІД [234]. Понад два 

мільйони людей у всьому світі отримують лікування методами нирково-

замісної терапії (НЗТ), але це лише 10% пацієнтів, яким необхідне таке 

лікування [143]. Якщо в економічно розвинутих країнах світу більша частина 

пацієнтів має шанс на трансплантацію нирки, то в Україні ГД залишається 
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основним методом НЗТ [75]. Лікування ХХН за допомогою НЗТ потребує 

значних економічних затрат. Тому в країнах із середнім рівнем економіки 

забезпеченість населення методами НЗТ є недостатнім [49, 83]. За даними 

ВООЗ, у США витрати на лікування ХХН перевищують 48 мільйонів доларів 

на рік, а лікування термінальної ниркової недостатності становить понад 6,7% 

від загального бюджету [26, 231, 234]. 

Небезпека ХХН, як і інших «тихих вбивць» (цукрового діабету, 

гіпертонічної хвороби, онкологічних захворювань), полягає в тому, що пацієнти 

тривалий час не відчувають змін самопочуття, що призводить до пізнього 

виявлення ХХН, коли профілактичні можливості нефропротекторної терапії 

вичерпані [76]. 

У 2002 р. із метою створення методологічної бази для системи ефективної 

допомоги пацієнтам із захворюваннями нирок експертами групи Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative (KDOQI) Національного ниркового фонду (NKF) у 

США була сформульована концепція ХХН, що дозволила отримати вірогідні 

статистичні дані, які стосуються розповсюдженості даної недуги [10, 48, 122]. 

У більшості хворих погіршення функції нирок відбувається поступово, 

упродовж десятків років, і тільки невелика частина пацієнтів доживає до 

термінальної стадії ХХН і появи необхідності в НЗТ. Однак протягом останнього 

десятиліття в усьому світі медичне співтовариство все більше усвідомлює той факт, 

що ХХН є сильним і незалежним чинником ризику розвитку ССЗ [96, 167]. У США 

поширеність серцево-судинних ускладнень (ССУ) серед хворих на ХХН досягає 

63%, на відміну від тільки 5,8% у людей без ХХН, і цей показник безпосередньо 

корелює з тяжкістю ХХН [190, 219]. При термінальній стадії ХХН у пацієнтів, які 

отримують діалізну терапію, ризик смертності від ССУ в 10-20 разів вищий, ніж у 

репрезентативній контрольній групі (за віком та статтю) без ХХН. Розвиток ССЗ у 

хворих на ХХН відбувається ще задовго до потреби в ГД [13, 194, 205]. Так, при 

наявності помірної уремії ГЛШ зустрічається в 40-48% пацієнтів, досягаючи 

76-92% при термінальній стадії ХХН [167]. У великому проспективному 

дослідженні, яке проводилось у США, було встановлено, що лише 40% пацієнтів, 
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які потребують ГД, долають 5-річний рубіж виживання, а також, що 40% від 

загальної смертності гемодіалізних пацієнтів припадає на ССУ [231]. На 

відміну від загальної популяції смертність від серцево-судинної патології серед 

діалізних хворих є надзвичайно високою навіть у молодих пацієнтів [2]. 

Наприклад, відсоток щорічної смертності від ССЗ у 40-річних пацієнтів, які 

потребують ГД, прирівнюється з показником летальності, яка спостерігається у 

80-річних дорослих у загальній популяції [178]. Приблизно 80% пацієнтів на 

гемодіалізі мають один або більше типів ССЗ. Ці захворювання включають 

хвороби коронарних артерій (22-39%), хронічну серцеву недостатність 

 (20-40%), фібриляцію передсердь (11-27%), хвороби клапанів серця (24%) і 

ГЛШ (29-75%) [135].  

Відповідно до отриманих даних, ознаки ХСН мають більше третини 

пацієнтів з термінальною ХХН, а в тих хворих, в яких не було ХСН, розвиток 

de novo спостерігається у 30% випадків [42, 65, 236]. ХСН вносить значний 

внесок у захворюваність і смертність, а також погіршує якість життя пацієнтів 

із термінальною уремією [146]. Так, показник виживання пацієнтів із ХХН та 

супутньою ХСН майже в 2 рази менший, ніж у хворих, які потребують НЗТ та 

не мають ознак ХСН. Менше 15% діалізних хворих живуть понад 3 роки після 

госпіталізації з приводу ХСН, приєднання якої значно впливає на якість життя 

діаліз-залежних пацієнтів [59]. 

Розробка нових варіантів СН дозволить більш детально вивчити патогенез 

і клінічний перебіг ХСН у хворих із термінальною ХХН, оскільки у великої 

частини пацієнтів під впливом діалізної терапії за умови досягнення «сухої 

ваги» зменшується перенавантаження об‘ємом [11], тому прояви систолічної 

дисфункції міокарда стають менш виражені або/і повністю зникають. За таких 

умов часто основні скарги, такі як задишка, набряки гомілок, швидка 

втомлюваність, розцінюють як прояв ХХН, що значно впливає на своєчасну 

діагностику та лікування ХСН у таких пацієнтів. 

Є численні високоякісні багатоцентрові рандомізовані клінічні 

дослідження, мета яких полягає в пошуку нових ефективних методів лікування 
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ССЗ у загальній популяції [4, 159, 176]. На жаль, у більшості цих досліджень 

пацієнти з термінальною ХХН спеціально виключені. Тому існує дуже мало 

досліджень, які б могли оцінити серцево-судинну терапію у хворих, які 

потребують НЗТ методом ГД [181]. 

Кардіологи добре розбираються в перевірених методах лікування ССЗ 

серед населення в цілому. Проте сумна статистика у когорті діаліз-залежних 

пацієнтів свідчить про недосконалість сучасної базової терапії за умови 

коморбідної патології. 

 

1.2. Вплив хронічної хвороби нирок та гемодіалізної терапії на 

розвиток хронічної серцевої недостатності 

Після впровадження в клінічну практику діалізної терапії було відзначено 

високий ризик кардіальної смертності, що змусило привернути увагу як 

кардіологів, так і нефрологів до даної проблеми [142, 190]. Тому впродовж 

останніх десятиліть було проведено низку наукових досліджень, в яких 

доведено, що навіть незначне зниження функції нирок, як гостре, так і 

хронічне, може асоціюватися з високою серцево-судинною летальністю [6, 39, 

48, 177, 197]. Відповідно до отриманих даних було сформовано основну 

концепцію ХХН, що спонукало до подальшого вивчення кардіоренального 

взаємозв‘язку в усьому світі. З‘явилась значна потреба раннього виявлення 

ураження нирок при серцево-судинній патології та цукровому діабеті для 

оцінки ризику, вироблення стратегії способу обліку та лікування пацієнтів [177, 

197].  

Усе це сприяло появі таких понять, як «кардіоренальний синдром» (КРС) 

(P. Ledoux, 1951), «кардіоренальний анемічний синдром» (Silverberg D. S., 

2003) і «кардіоренальний континуум» (Dzau V. J. et al., 2005) [13, 29, 160]. 

Однак відсутність чіткого визначення і єдиних уявлень про патофізіологічні 

механізми кардіоренальних взаємодій та клінічних проявів створювала 

складності для своєчасної діагностики та лікування, тому на погоджувальній 

конференції Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) у Венеції (2008) C. Ronco зі 
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співавторами представили класифікацію, в якій виділялося 5 типів КРС, 

залежно від наявності гострої або хронічної СН, а також первинності або 

вторинності виникнення ураження серця або нирок по відношенню один до 

одного [216]. Відомо, що КРС – це патофізіологічний розлад, причиною якого 

може бути як хворе серце, так і хворі нирки. До КРС 4-го типу відносять зміни 

в організмі, при яких первинне хронічне ураження нирок призводить до 

порушення функції серця (гіпертрофії шлуночків, діастолічної дисфункції і/або 

підвищення ризику розвитку несприятливих серцево-судинних подій). 

Поширеність КРС спричинена спільними етіологічними чинниками, які 

супроводжують ХХН та ХСН. Відповідно до останніх даних наукових 

досліджень основною причиною ураження нирок залишається цукровий діабет 

2-го типу (ЦД) і АГ, помітну роль відіграють атеросклероз й ожиріння, тобто 

захворювання, поширеність яких в останні десятиліття різко зростає [39, 76]. У 

хворих на ХХН розвиток кардіальної патології, загальна й серцево-судинна 

летальність корелюють із тяжкістю ниркової дисфункції [229].  

У Фремінгемському дослідженні було виділено кілька традиційних 

факторів ризику розвитку ССЗ у загальній популяції (вік, стать, цукровий 

діабет, гіпертензія, куріння, гіперліпідемія) [89, 90, 180]. Ці клінічні фактори є 

набагато меншими предикторами ССЗ у діаліз-залежних пацієнтів. Наприклад, 

такий фактор як «вік» не може слугувати критерієм, оскільки в молодих 

пацієнтів, які потребують НЗТ із високою частотою виникають ССУ [178]. 

Окрім того, на відміну від пацієнтів із збереженою функцією нирок, смертність 

від ССУ в однаковій мірі зустрічаються як у жінок, так і у чоловіків, які 

потребують ГД [66, 183].  

За даними багатоцентрових досліджень, зниження рівня холестерину не 

впливало на зменшення частоти фатальних серцево-судинних подій серед 

діалізних пацієнтів. Згідно з даними багатоцентрових досліджень (AURORA, 

SHARP, 4D), у пацієнтів із ХХН не спостерігалося значного зменшення 

розвитку ССУ при прийомі статинів, незважаючи на зниження рівня 

холестерину, ЛПНЩ та С-реактивного білка [6, 36, 50, 68]. Куріння та наявність 
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цукрового діабету негативно впливали на розвиток ССУ так, як і в загальній 

популяції [28, 30].  

Однак існують і неспецифічні чинники ризику, а саме: уремія, анемія, 

гіперфосфатемія, гіперпаратиреоїдизм, гіпергомоцистеїнемія, кальцифікація 

коронарних артерій та клапанів серця [18, 87], запалення, оксидантний стрес, 

ГЛШ, які притаманні лише пацієнтам із втраченою функцією нирок [76, 79, 99, 

135]. У дослідженні НЕМО було продемонстровано вплив дози діалізу (Kt/V) 

на виживання пацієнтів, показник смертності був практично однаковим як у 

пацієнтів із низькою, так і високою дозою діалізу (Kt/V 1,25 порівняно з 1,65) 

[183]. У дослідженнях впливу анемії як фактора розвитку ССУ серед діаліз-

залежних хворих було встановлено, що зниження гемоглобіну істотно впливало 

на розвиток ХСН, проте значне підвищення даного показника збільшувало 

ризик розвитку фатальних серцево-судинних подій [99, 133]. 

Зростає інтерес до патогенетичної ролі відносного або абсолютного 

дефіциту еритропоетину при ХХН, який може стати причиною активації 

процесів апоптозу, фіброзу й запалення в міокарді [91, 99]. Клінічні 

дослідження показали, що призначення еритропоезстимулюючих препаратів 

пацієнтам з ХСН, ХХН і анемією призводить до поліпшення функціонального 

стану серця, зменшення розмірів ЛШ і зниження рівня мозкового 

натрійуретичного пептиду [217]. 

В умовах уремічної інтоксикації часто спостерігається надмірна активація 

ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС), що призводить до 

формування «хибного кола» між РААС, симпато-адреналовою, імунною та 

нейроендокринною системами. Таким чином, ще задовго до потреби в НЗТ, 

серце пацієнтів із ХХН піддається трьом основним чинникам (перевантаження 

тиском та об‘ємом, вираженою інтоксикацією), які сприяють розвитку 

ремоделювання серця та індукують ХСН. На пізніх стадіях ХХН до вже 

існуючих чинників приєднуються анемія, порушення кальцієво-фосфорного 

обміну [70, 77, 181], оксидантний стрес та запалення. Беручи до уваги існуючі 

дані, патогенез розвитку ХСН у пацієнтів із ХХН слід розглядати як комплекс 
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взаємообтяжуючих подій, що значно впливає на якість та тривалість життя 

таких пацієнтів. 

 

1.3. Роль хронічного запалення в розвитку хронічної серцевої 

недостатності 

Сучасні дослідження довели, що в розвитку ХСН беруть участь і медіатори 

запалення, які є не лише маркерами прогресування захворювання і негативно 

впливають на прогноз, але й самостійним чинником високого 

кардіоваскулярного ризику. Зміни з боку імунітету, які обумовлюють 

підвищення запальних маркерів, пов‘язані з процесами адаптації імунної 

системи до стресових умов, які активуються нервово-гуморальною системою у 

відповідь на пошкоджуючий фактор, гіпоксію та ішемію [38, 187, 193]. 

Згідно з даними наукових досліджень, встановлено, що активація імунних 

процесів підтримується багатьма механізмами, які призводять до 

гіперпродукції цитокінів, незалежно від етіології ХСН. Величезну роль у 

розвитку та прогресуванні ХСН віддають ФНП-α та СРБ [73,79, 125]. Регуляція 

синтезу СРБ відбувається під дією прозапальних цитокінів, насамперед 

інтерлейкінів ІЛ-6 та ІЛ-1 та ФНП-α. Раніше СРБ розглядали як маркер при 

гострих пошкодженнях ССС, таких як ІМ чи інсульт [232]. Проте в популяції 

хворих на ХХН рівень даного маркера зростає пропорційно до важкості ХХН 

[98]. За останні десятиліття в багатьох дослідженнях була підтверджена роль 

СРБ як незалежного чинника ризику розвитку кардіо- та цереброваскулярних 

захворювань [193]. У кількох дослідженнях СРБ вивчався як прогностичний 

чинник розвитку ССЗ в осіб без серцево-судинної патології [218]. Було 

встановлено, що СРБ є незалежним предиктором ремоделювання ЛШ після 

перенесеного інфаркту міокарда [187, 232]. У великих рандомізованих 

дослідженнях, що виявили зв'язок між підвищенням СРБ та частотою інфаркту 

міокарда (ІМ), таких як САRE (Cholesterol and Recurrent Events), PRINCE 

(Pravastatin Influence C-reactive Protein Evaluation, підвищений рівень СРБ при 

подальшому спостереженні чітко поєднувався з підвищеним ризиком судинних 
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ускладнень. При цьому у хворих, що початково мали підвищений рівень СРБ, на 

фоні терапії статинами відбулося зниження рівня СРБ, незважаючи на вік, стать, 

куріння, початковий рівень ліпідів та ін. Дослідження не виявило зв'язку між 

початковими рівнями СРБ і холестерину та їхніми кінцевими значеннями [218].  

Значну роль в активації імунних механізмів захисту несе гіпоксія та 

оксидантний стрес [93, 224], під впливом яких ініціюється гіперфункція 

симпато-адреналової системи [182]. Виражена анемія та зміни в системі 

перекисного окислення ліпідів часто супроводжують ХХН [14, 54]. З останніх 

досліджень випливає, що розвиток порушення окислення ліпідів чітко корелює 

з стадіями ХХН [57, 85, 98]. Підвищення маркерів запалення асоціюється з 

поганим прогнозом стосовно розвитку ХСН у пацієнтів на перитонеальному 

діалізі [165]. Загальновідомо, що ФНП-α індукує вивільнення реактивних форм 

кисню, тому увагу багатьох вчених привертає рівень ФНП-α та його роль у 

патогенезі оксидативного стресу та ХСН [21, 230]. 

ФНП-α виконує важливі функції в період запуску запалення: активує 

ендотелій, сприяє адгезії лейкоцитів до ендотеліоцитів, провокує респіраторний 

вибух у нейтрофілах, що створює умови для розвитку атеросклерозу та ЕД 

[187]. Взаємодіючи з різними цитокіновими рецепторами, ФНП-α одночасно 

індукує апоптичний та антиапоптичний шлях. Таким чином, може формуватися 

хибне коло надмірної активності ФНП-α. В умовах високої концентрації даного 

цитокіна може активізуватись індукована NO-синтетаза (NOS), під дією якої 

збільшується виділення оксиду азоту, надлишок останнього при взаємодії з 

продуктами перекисного окислення ліпідів перетворюється в пероксинітрин 

[182, 214], який може викликати цитотоксичну дію на клітини міокарда, 

активувати процеси інтерстиційного росту, апоптозу й фіброзу, створюючи 

умови для ремоделювання серця та розвитку ХСН [224]. Підвищення рівня 

ФНП-α збільшує ризик тромботичних ускладнень через активацію 

прокоагулянтної системи [25]. За результатами сучасних досліджень, було 

доведено роль ФНП-α, як прогностичного маркера 5-річного виживання у 

хворих із постінфарктним кардіосклерозом [14]. 
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Зважаючи на вагому роль СРБ та ФНП-α у підтримці імунної відповіді та 

підвищення даних біомаркерів у пацієнтів із зниженою функцією нирок, ми 

наголошуємо на необхідності пошуку лікарських засобів, які зможуть впливати 

на процеси окислення ліпідів та на зниження ознак запалення. 

 

1.4. Вплив ендотеліальної дисфункції та екстрацелюлярного матриксу на 

патогенез розвитку та прогресування хронічної серцевої недостатності 

У патогенезі розвитку й прогресування ХСН важливе місце займає 

ендотелій інтими судин, який виконує бар‘єрну, секреторну, гомеостатичну 

функції та посідає важливе місце в процесах запалення й ремоделювання 

серцево-судинної системи [40, 64]. Ендотеліальні клітини чутливі до 

різноманітних пошкоджуючих факторів, таких як порушення гомеостазу, 

підвищена концентрація вільних радикалів, холестерину та медіаторів 

запалення, під дією яких може розвиватися ендотеліальна дисфункція (ЕД), 

спричинена дисбалансом між речовинами, які забезпечують судинний тонус та 

гомеостаз всіх ендотелійзалежних процесів [40, 41, 51]. За фізіологічних умов 

секреція вазоконстрикторів (ангіотензину ІІ, ендотеліну-1, вільних радикалів, 

тромбоксану А2) та вазодилататорів (оксиду азоту, ендотеліального 

гіперполяризуючого релаксуючого фактора, простацикліну І2) збалансована. 

Проте під дією різноманітних факторів ризику цей баланс порушується із 

переважанням вазоконстрикторних реакцій, що супроводжується підвищенням 

судинного тонусу та місцевим спазмом. До пошкоджуючих чиників найчастіше 

відносять гіперхолестеринемію, гіпергомоцистеїнемію (ГГЦ) та підвищення 

рівня цитокінів (ФНП-α, ІЛ-8, ІЛ-1β) [138, 165, 186, 187]. Тривала дія 

пошкоджуючих факторів призводить до поступового виснаження та 

спотворення компенсаторних механізмів вазодилатації. У відповідь на 

звичайний стимул ендотелій запускає механізми вазоконстрикції та 

проліферації. ЕД призводить до розвитку тромбозу, неоангіогенезу, 

ремоделювання судин, збільшення внутрішньосудинної активності тромбоцитів 

та лейкоцитів. Тому порушення функції ендотелію присутнє при всіх серцево-
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судинних захворюваннях, атеросклерозі, діабеті та гіпертонії [38, 40, 184]. 

Серед ендотелійзалежних вазоконстрикторних речовин увагу різних вчених 

привертає ЕТ-1 [14, 35, 40, 144]. ЕТ-1 – це головний вазоконстрикторний 

пептид, дія якого в 10 разів перевищує аналогічну дію ангіотензину ІІ. Він дуже 

швидко утворюється під дією несприятливих чинників: адреналіну, 

ангіотензину ІІ, вазопресину, цитокінів та механічного пошкодження 

ендотелію. Основними властивостями ЕТ-1 є його здатність впливати не тільки 

на тонус судин, зумовлюючи стійку вазоконстрикцію, а й на скоротливу 

функцію міокарда, величину переднавантаження й післянавантаження, 

агрегацію тромбоцитів та стимулювати розвиток гіпертрофії міокарда.  

У сучасних дослідженнях було встановлено роль ЕТ-1 у розвитку 

атеросклерозу та ІМ [38, 40, 64]. Проте існує дуже мало досліджень, які б 

стосувалися впливу ЕТ-1 на розвиток ХСН у діаліз-залежних пацієнтів. Немає 

чітких характеристик, які показують, наскільки змінюється концентрація 

даного пептида під дією гемодіалізу та чи існують механізми корекції ЕД у 

пацієнтів, які потребують НЗТ. 

Одним із перших проявів ХСН є ремоделювання серця, даний каскад 

перебудов запускає порушення в системі екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ) 

[67, 120, 166, 209]. Матриксні металопротеїнази – це група цинк- та 

калійзалежних ендопептидаз, які відіграють важливу роль при фізіологічних 

процесах, таких як ембріо-морфогенез та ремоделювання тканин. Дані 

ендопептидази беруть участь й у формуванні патологічних процесів, таких як 

артрит, канцерогенез, ССЗ. Виділення ендопептидаз ініціюється під дією 

цитокінів. Гомеостаз ЕЦМ підтримується завдяки строгому балансу між 

матриксними металопротеїназами (ММП) та їхніми тканинними інгібіторами. 

Збільшення продуктивності матриксу в сторону підвищення колагену І-ІІ типів 

призводить до фіброзу та збільшення жорсткості міокарда, провокуючи 

гіпертрофію міокарда та діастолічну дисфункцію. Коли, навпаки, збільшується 

деградація колагену над синтезом, тоді знижується еластичність міокарда, що 
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веде до дилатації порожнин серця та розвитку систолічної дисфункції серця 

[120, 213].  

Увагу багатьох вчених привертає підвищення рівня тканинного ТІМП-1 як 

інтегрального маркера структурної перебудови серця й судин. Підвищення 

екскреції ТІМП-1 знижує активність ММП, що ініціює відкладання колагену в 

позаклітинному просторі судинної стінки та стимулює розвиток фіброзу. В 

активації ТІМП-1 важливу роль відіграє ангіотензин ІІ, який опосередковано 

ініціює виділення даного інгібітора. У деяких дослідженнях було виявлено роль 

ММП та ТІМП-1 у дестабілізації атеросклеротичної бляшки, розвитку ІМ [175]. 

Підвищення рівня даного інгібітора було зафіксовано й при АГ [164]. 

Загальновідомо, що ТІМП-1 впливає на розвиток фіброзу під час прогресування 

ХХН, проте вплив даного біомаркера на розвиток ХСН в умовах замісної 

терапії мало вивчений [184]. Незважаючи на прогностичний потенціал, ТІМП-1 

є недостатньо дослідженим, оскільки до кінця не з‘ясовані цільові значення 

даного інгібітора, не повністю вивчений вплив терапії на рівень даного 

маркера. 

 

1.5. Артеріальна гіпертензія як фактор патогенезу розвитку 

хронічної серцевої недостатності 

У нашій країні більше 13 млн. людей мають стійке підвищення АТ. Знають 

про свою недугу лише 62%, із них лікуються лише 23,3%, проте ефективно – 

12,8%. Серед осіб, які мають АГ, у 3-4 рази частіше розвиваються ІХС і в  

7 разів частіше – порушення мозкового кровообігу [116]. Високий відсоток 

пацієнтів з АГ в Україні можна пояснити низьким комплайнсом у пацієнтів 

стосовно довгострокового прийому ліків та профілактичних заходів. Понад 

54% дорослого населення світу страждають від АГ, а в популяції хворих на 

ХХН цей показник зростає пропорційно до зменшення функцій нирок і 

становить 80-100% у пацієнтів із V стадією ХХН [15, 80]. І навіть після 

досягнення «сухої ваги» ознаки АГ спостерігаються у 60-80% випадків [15]. 

Крім того, частина пацієнтів із ХХН страждають від есенціальної АГ ще до 
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розвитку ниркової недостатності. У хворих, які потребують НЗТ, АГ 

залишається провідним несприятливим фактором розвитку ССУ та впливає на 

прогноз стосовно якості та тривалості життя [161, 167].  

Спільними етіопатогенетичними рисами розвитку первинної та вторинної 

(на фоні ХХН) АГ є надмірна активація симпатичної нервової системи та 

РААС, а також складні перебудови в ендотеліоцитах, які призводять до 

ендотеліальної дисфункції. Так, під дією психоемоційного перенавантаження 

відбувається гіперактивація симпато-адреналової системи (САС) [127], яка 

ініціює цілий каскад регуляторних порушень, таких як збільшення серцевого 

викиду та частоти серцевих скорочень (ЧСС). Опосередковано через 

норадреналін, збільшується судинний тонус та загальний судинний опір. Під 

дією САС ініціюється гіперактивація інтегрального контролю АТ, першу 

сходинку в якій займає РААС. Активація даної системи відбувається в умовах 

навіть незначного зниження перфузійного тиску в ниркових артеріях, що 

стимулює клітини юкстагломерулярного апарату виділяти ренін, який під дією 

ангіотензиногену перетворюється в ангіотензин І. За допомогою 

ангіотензинперетворюючого ферменту та не-АПФ-залежних механізмів 

утворюється потужний вазоконстриктор – ангіотензин ІІ [129].  

Між рівнем ангіотензину ІІ у плазмі крові та ступенем активності 

юкстагломерулярного апарату існує реципрокний взаємозв‘язок, однак за умов 

нефросклерозу та ішемії кіркової речовини нирок відбувається гіперпродукція 

реніну [15]. Доведена роль ангіотензину ІІ у розвитку ГЛШ, ініціації 

фібропластичних процесів у судинній стінці та активації тромбоцитів. 

Ангіотензин ІІ, окрім судиннозвужувальної дії, впливає і на реабсорбцію іонів 

натрію та води [31]. Під дією ангіотензину ІІ активується секреція 

альдостерону, останній впливає на підтримку гомеостазу між іонами калію, 

натрію та води. Однак в умовах гіперкаліємії, яка часто виникає у хворих із 

нефросклерозом, відзначається значна гіперпродукція альдостерону. Це веде до 

затримки натрію та води, збільшення об‘єму циркулюючої крові та зростання 

АТ. Надлишок натрію приводить до затримки даного іону в клітинах судинної 
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стінки, що спричиняє набухання та зниження еластичності судинної стінки, а як 

наслідок і збільшення загального судинного опору. 

Поряд із гіперактивацією РААС та САС відбувається зменшення впливу 

антистресових чинників, таких як калікреїн-кінінова, простагландинова та 

натрійуретична системи. Важливу роль у розвитку АГ бере і ангіотензин-

перетворюючий фермент, який з одного боку сприяє перетворенню 

ангіотензину І в ангіотензин ІІ, а з іншого – збільшує руйнування брадикініну, 

таким чином, опосередковано впливає на інактивацію калікреїн-кінінової 

системи.  

Розвиток термінальної ХХН та потреба у ГД супроводжується комплексом 

гемодинамічних (присутність артеріовенозної фістули, анемія, ретенція натрію 

і води, гіпертензія, артеріосклероз), метаболічних (порушення фосфорно-

кальцієвого обміну, вторинний гіперпаратиреоз, дисліпідемія, уремічна 

інтоксикація, ацидоз) та нейрогуморальних (активація РААС та САС) змін, які 

призводять до складної морфофункціональної перебудови серцево-судинної 

системи та розвитку ГЛШ. В умовах уремії зазнають пошкодження три важливі 

компоненти міокарда, а саме: кардіоміоцити (гібернація та апоптоз), строма та 

ремоделювання судин, які під дією САС та РААС здатні призводити до 

ремоделювання міокарда. Інтерес до вивчення змін з боку ССС у пацієнтів із 

термінальною ХХН є актуальним ще й тому, що ризик розвитку фатальних 

серцево-судинних подій підвищується в діаліз-залежних хворих, тобто 

застосування діалізної терапії не покращує прогноз розвитку ССЗ серед цих 

пацієнтів [27, 66, 91, 94]. 

На етапі початкових порушень ГЛШ розцінюють як компенсаторну 

перебудову шлуночка у відповідь на перевантаження з метою забезпечення 

адекватного кровопостачання організму. Але наявність ГЛШ підвищує ризик 

розвитку ХСН у 15 разів, оскільки з часом формуються діастолічна та 

систолічна дисфункції лівого шлуночка, що супроводжується локальними 

порушеннями скоротливої функції міокарда та можливістю виникнення 

фатальних аритмій [1, 27, 15, 187]. У дослідженнях останніх років було 
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продемонстровано, що ГЛШ зустрічається практично у всіх пацієнтів із ХХН, 

складаючи 40-48% при легкій і помірній стадіях та 76-92% – при вираженій і 

термінальній до початку НЗТ. У пацієнтів, які лікуються діалізом, ГЛШ 

зустрічається в 56-85% пацієнтів [27]. У сучасних дослідженнях було доведено 

роль ГЛШ у розвитку ремоделювання серця та ДД ЛШ.  

АГ залишається провідним чинником розвитку ГЛШ, однак для діаліз-

залежних пацієнтів має значення і варіабельність АТ у період між діалізами. У 

дослідженнях останніх років було доведено роль варіабельності АТ на розвиток 

ССЗ [139, 140, 202, 208, 228]. Даний показник заслуговує особливої уваги в 

пацієнтів, які лікуються методом ГД, оскільки сеанси НЗТ проводяться лише 

тричі на тиждень, чим створюються умови для затримки рідини в організмі та 

перенавантаження об‘ємом. Також хворі, які потребують ГД, часто мають 

ознаки гіпотензії під час сеансів НЗТ. У нещодавніх дослідженнях було 

доведено, що підвищення систолічного АТ більше 160 мм рт. ст. прямо 

пропорційно пов‘язане зі збільшенням ризиків розвитку ССУ, проте і зниження 

даного показника нижче 120 мм рт. ст. також негативно впливає на прогноз 

[162, 163, 202]. 

Провідну роль у розвитку гіпертонії відіграє затримка натрію і води, 

активація РААС та САС, порушення ниркового баро- і хеморецепторного 

апарату, зміна балансу між вазодепресорними і вазоконстрикторними 

субстанціями ендотелію, порушення в системі натрійуретичних пептидів, 

порушення кальцієво-фосфорного обміну та анемія. Певна роль у розвитку АГ 

у діаліз-залежних пацієнтів відводять наявності артеріовенозної фістули та 

гемодинамічним змінам, які призводять до перевантаження серця об'ємом. 

Несприятливі вплив АГ на швидкість прогресування нефропатій 

підтверджуються недавніми масштабними дослідженнями, що виявили прямий 

зв'язок між рівнями АТ і креатиніну. Доведено чітку відмінність виживання 

хворих як зі збереженою, так і зі зниженою функцією нирок, залежно від 

наявності або відсутності АГ [5, 44, 161,199]. 
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Існує значна потреба у вивченні нових підходів до діагностики та 

лікування АГ серед діаліз-залежних пацієнтів, оскільки немає єдиної думки 

стосовно впливу періодичної діалізної терапії на варіабельність АТ. 

Недостатньо вивчено і вплив стандартної терапії на контроль АТ та регресії 

ГЛШ. 

 

1.6. Ефективність базової терапії та особливості лікування хронічної 

серцевої недостатності у хворих, які потребують гемодіалізу 

Основна мета лікування ХСН спрямована на поліпшення клінічного 

статусу, функціональних можливостей та якості життя, запобігання 

госпіталізації й зниження смертності.  

Оскільки сучасна антигіпертензивна терапія через приблизно однакову 

гіпотензивну ефективність основних класів препаратів, що застосовуються для 

лікування АГ, у більшості випадків призводить до досягнення цільового рівня 

АТ, то вирішальною умовою для вибору класу антигіпертензивного засобу є 

здатність препаратів виявляти додаткові метаболічні та органопротективні 

властивості і не впливати на показники замісної ниркової терапії. Згідно з 

рекомендаціями для лікування ХСН, інгібітори ангіотензинперетворюючого 

ферменту (ІАПФ) та блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ мають перевагу 

над іншими антигіпертензивними засобами при лікуванні ХСН у поєднанні з 

ХХН. 

Уявлення про ІАПФ, значною мірою, сформувалися на підставі даних, 

отриманих у рандомізованих дослідженнях ALLHAT, CAPPP, ABCD, HOPE, 

FASET, SCAT та ін.. [4, 199, 221, 222]. За здатністю надавати 

органопротективну дію ІАПФ перевершують інші антигіпертензивні засоби. 

Найбільш виражена їхня дія на серце і нирки [61, 88]. Доведено, що регресія 

гіпертрофії лівого шлуночка найбільш виражена під дією ІАПФ. Згідно з 

результатами метааналізу, в якому були узагальнені результати 102 досліджень,  

ІАПФ на 15% зменшували масу міокарда лівого шлуночка, тоді як інші 

препарати продемонстрували в 1,5-2 рази менш виражений ефект.  
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ІАПФ ‒ препарати першого ряду для лікування хворих із нефропатією. За 

даними дослідження ABCD та PREVEND IT, в яких показано, що ІАПФ 

сповільнюють прогресування нефропатії за рахунок зменшення внутрішнього 

гломерулярного тиску, проникності мембран і зниження  протеїнурії [159, 177]. 

Однак при виборі препарату необхідно враховувати шляхи його елімінації, 

інакше при порушенні функції нирок можлива його кумуляція. На відміну від 

більшості ІАПФ, які мають нирковий або переважно нирковий шлях виведення, 

найбільш безпечним є фозиноприл, який має подвійний шлях виведення. У 

нормі ниркова й печінкова екскреція фозиноприлу здійснюється в рівних 

співвідношеннях, при нефропатії частка печінкової екскреції збільшується, що 

перешкоджає кумуляції препарату. У дослідженні EVOLVE у хворих із 

порушеннями функції нирок показано ефективність і безпеку використання 

ІАПФ із подвійним шляхом виведення [181, 221]. У дослідженні PREVEND IT 

було підтверджено нефропротекторну дію фозиноприлу в осіб із 

мікроальбумінурією і нормальними цифрами артеріального тиску [177, 197]. 

Поряд із цим у групі фозиноприлу було зареєстровано значно меншу кількість 

випадків смертності від серцево-судинних ускладнень і повторних 

госпіталізацій з приводу інфаркту міокарда та серцевої недостатності. 

Не менш важливими властивостями ІАПФ є хороша переносимість та 

безпека, вони не впливають на ліпідний, вуглеводний і пуриновий обміни, не 

викликають імпотенції. Саме цими властивостями визначається настільки 

широке їхнє застосування в усьому світі [50].  

Результати метааналізу двох російських досліджень – ПРАПОР 

(фозиноприл при лікуванні артеріальної гіпертензії) і ФАГОТ 

(фармакоекономічна оцінка використання ІАПФ (фозиноприлу) в 

амбулаторному лікуванні хворих на АГ ускладненого перебігу) показали, що 

ІАПФ фозиноприл ефективний у лікуванні хворих на АГ. Згідно з отриманими 

даними, фозиноприл в якості монотерапії був ефективний більш, ніж у 50% 

хворих. Цільового АТ в основній групі було досягнуто у 67,8% пацієнтів. При 

цьому зазначено, що ефективність лікування АГ під впливом фозиноприлу не 
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відрізняється в пацієнтів залежно від віку, і перевершує терапію  

β-адреноблокаторами й діуретиками [4]. За результатами рандомізованих 

багатоцентрових досліджень FACET (фозиноприл) і ABCD (еналаприл) було 

встановлено, що у хворих на АГ і цукровий діабет II типу ІАПФ запобігають 

розвитку серцево-судинних ускладнень значно ефективніше, ніж антагоністи 

кальцію дигідропіридинового ряду [159]. 

Таким чином, ІАПФ належать до основних гіпотензивних засобів, 

особливо у хворих із постінфарктним кардіосклерозом, хронічною серцевою 

недостатністю та діабетичною нефропатією, оскільки при тривалому 

застосуванні вони мають виражений ренопротекторний ефект, зменшують 

ризик серцево-судинних ускладнень та смертності. При виборі ІАПФ перевагу 

слід віддавати препаратам, які характеризуються високою ефективністю, 

тривалою дією, відсутністю кумуляції, мають подвійний шлях виведення й 

незначну кількість побічних ефектів [115]. 

Що стосується застосування блокаторів рецепторів до ангіотензину ІІ, 

згідно з останніми рекомендаціями, дана група препаратів застосовується як 

альтернатива (при непереносимості) ІАПФ [180]. Незважаючи на достатній 

антигіпертензивний та органопротекторний ефект блокаторів рецепторів до 

ангіотензину ІІ, у дослідженнях останніх років не було доведено вплив даної 

групи на виживання. А комбінація ІАПФ та блокаторів рецепторів до 

ангіотензину ІІ, навпаки, підвищує ризик смертності від ССУ [180, 227].  

Цікавими виявилися факти, що стосуються β-адреноблокаторів та серцевих 

глікозидів. За останніми науковими даними β-адреноблокатори знижують 

смертність та госпіталізацію з приводу ССУ в пацієнтів із СД ЛШ, позитивно 

впливають на силу та частоту серцевих скорочень. Проте не було досліджень, 

які б стосувалися пацієнтів із термінальною ХХН, а також за умов 

декомпенсації ХСН [180, 227]. У дослідженні за участю діаліз-залежних 

пацієнтів не було доведено перевагу β-адреноблокаторів над ІАПФ [239].  

Є доказова база стосовно інотропного ефекту серцевих глікозидів, їх 

можуть застосовувати пацієнти з фібриляцією, оскільки вони мають негативний 
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хронотропний вплив. Проте ефекти дигоксину не вивчались у рандомізованих 

контрольованих дослідженнях. 

Хороший вплив на показники якості та тривалості життя демонструє група 

блокаторів альдостерону. Однак ця група, як і інші сечогінні засоби, не 

застосовується для пацієнтів, які лікують ГД, оскільки вони можуть 

спричинити гіперкалійемію. 

Дискусійним залишається застосування статинів [36, 50, 68]. Хоча статини 

знижують смертність і захворюваність у пацієнтів з атеросклерозом, статини 

неефективні для поліпшення прогнозу в пацієнтів з ХСН [180]. У двох великих 

дослідженнях, які вивчали ефект лікування статинами в пацієнтів з ХСН, не 

було продемонстровано будь-яких доказів позитивного впливу на перебіг 

захворювання [50, 68, 180]. Однак у пацієнтів, які вже отримують статини через 

АГ і/або гіперліпідемію, слід продовжувати цю терапію.  

Лікування хворих на ХСН ІІ А стадії ФК ІІІ (NYHA) із збереженою 

систолічною функцією повинне бути спрямоване на підтримку 

функціонального стану всього міокарда, зменшення темпів розвитку 

ремоделювання позаклітинного матриксу та міокарда, проявів ЕД. Дані 

чинники повинні зменшити прогресування проявів ХСН та покращити якість 

життя в цієї категорії хворих. 

Із метою потенціювання класичної терапії ХСН із збереженою 

систолічною функцією міокарда планується використання метаболічного 

препарату мельдоній дигідрат. За результатами досліджень, присвячених 

вивченню ефективності та безпечності застосування мельдонію дигідрату в 

різних клінічних ситуаціях, було встановлено, що він позитивно впливає на 

скоротливу функцію міокарда, підвищує стійкість до фізичного навантаження, 

знижує частоту нападів стенокардії [16, 46, 136]. Нещодавно завершено 

міжнародне багатоцентрове рандомізоване плацебо-контрольоване клінічне 

дослідження мельдонію дигідрату – MILSS II, в якому було продемонстровано, 

що прийом мельдонію дигідрату при лікуванні стабільної стенокардії в 
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комбінації зі стандартною терапією призводить до істотного покращення стану 

пацієнтів та якості їхнього життя [28].  

Загалом результати дослідження MILSS II підтверджують і значно 

доповнюють теперішні уявлення про мельдоній дигідрат, як про коректор 

метаболізму, що сприяє підвищенню толерантності до фізичного навантаження 

й покращенню якості життя пацієнтів із ХСН. Серед плейотропних ефектів 

відзначають здатність оптимізувати споживання кисню клітинами для 

отримання енергії в умовах гіпоксії, покращення адаптації [16, 28, 81, 123]. 

Мельдоній дигідрат сприяє біосинтезу нормальної кількості оксиду азоту, 

зменшуючи периферійний опір судин, що відіграє позитивну роль при ЕД [63, 

117]. Під впливом мельдонію дигідрату відбувається зменшення периферійної 

вазоконстрикції, зниження агрегаційного потенціалу тромбоцитів і покращення 

мікроциркуляції в тканинах. 

Ще одне дослідження ефективності мельдонію дигідрату при 

захворюваннях периферичних артерій також продемонструвало переваги 

включення його до комплексного лікування. У пацієнтів із переміжною 

кульгавістю через атеросклеротичне ураження судин нижніх кінцівок при 

курсовому застосуванні мельдонію дигідрату значно зріс показник 

толерантності до фізичного навантаження [25]. Здатність мельдонію дигідрату 

гальмувати процесів вільнорадикального окислення може впливати на 

зменшення активності РААС при АГ [46]. Під дією мельдонію дигідрату 

ініціюється гліколіз, відбувається зменшення синтезу карнітину і накопичення 

γ-бутиробетаїну, який спроможний стимулювати рецептори до ацетилхоліну. У 

результаті активується синтез оксиду азоту, що обумовлює вазопротективний і 

антиоксидантний ефекти даного препарату [71, 84]. Це дозволяє застосовувати 

його навіть у гострому періоді після перенесеного ІМ [126].  

Проведені дослідження щодо мельдонію дигідрату свідчать про 

багатогранність його фармакодинаміки, зумовлену здатністю цієї молекули 

оптимізувати внутрішньоклітинний енергетичний обмін, незалежно від 

локалізації метаболічних порушень і їхньої етіології, що визначає можливість 
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широкого клінічного застосування препаратів на основі мельдонію дигідрату, а 

також свідчить про перспективи його використання в кардіологічній і 

терапевтичній практиці [136, 137, 149]. 

Незважаючи на сучасні досягнення клінічної фармакології та 

інтервенційної медицини в комплексній терапії ХСН, існує численна 

гетерогенна популяція пацієнтів, в яких не вдається повною мірою досягти 

адекватного контролю симптомів ХСН. Препарати метаболічної спрямованості, 

що позитивно впливають на вираженість симптомів захворювання і 

покращують соціальні функції пацієнтів, сьогодні постають нероздільним 

компонентом комплексної терапії ХСН. 

Таким чином, у хворих на прогресуючу ХСН БТ є недостатньо 

ефективною. Дані літератури свідчать, що препарати фозиноприл  та мельдонію 

дигідрат можуть бути застосовані для потенціювання терапевтичної 

ефективності лікування ХСН. 

Підсумовуючи дані наукової літератури, можна зробити висновок, що, 

незважаючи на вдосконалення знань про патогенез ХСН, дана недуга невпинно 

поширюється. На особливу увагу заслуговує коморбідність ХСН та ХХН. Адже 

смертність від ССУ в пацієнтів з поєднаною патологією значно вища, аніж у 

загальній популяції. Існують певні труднощі при діагностиці ХСН у пацієнтів із 

втраченою функцією нирок, адже часто типові скарги, які притаманні для 

хворих із ДД ЛШ, розцінюються як прояви ХХН. Рання діагностика та розробка 

оптимальних схем лікування ХСН у діаліз-залежних пацієнтів має значний 

вплив на якість та тривалість життя пацієнтів із втраченою функцією нирок. 

Механізми взаємообтяжуючого впливу коморбідної патології на 

сьогоднішній день є недостатньо вивченими, невідомими залишаються 

особливості клінічного перебігу поєднаних патологій, ефективність 

загальноприйнятого лікування порівняно з пацієнтами з ізольованою ХСН. 

Застосовувані в даний час терапевтичні комплекси не завжди є ефективними, 

тому питання пошуку та впровадження в практику нових і дієвих методів є 

відкритим.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

Для досягнення мети та завдань дослідження було проведене динамічне 

спостереження за 120 хворими на ХСН із нормальною ФВ ЛШ. Залежно від 

функції нирок, усі хворі були розділені на 2 групи: 60 пацієнтів із АГ стадія ІІ, 

ступінь 2 та ХСН ІІА ФК ІІІ, які лікувалися в університетській клініці Івано-

Франківського національного медичного університету, та 60 пацієнтів із  

ХХН V ст., які отримували ЗНТ методом ГД у відділенні екстракорпоральних 

методів детоксикації Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та 

Міжрайонному центрі нефрології та діалізу на базі Калуської центральної 

районної лікарні. У контрольну групу було включено 15 практично здорових 

осіб, які перебували на обліку в терапевтичному кабінеті Центру клінічної 

медицини Івано-Франківського національного медичного університету з 2012 

по 2016 роки. 

Хворим проводили клініко-лабораторне обстеження згідно протоколу 

надання медичної допомоги хворим на ХСН (наказ МОЗ України від 03. 07. 

2006 № 436, Рекомендації асоціації кардіологів України (2013), ESC (2013, 

2016) [1, 89, 90, 180] та уніфікованого протоколу лікування пацієнтів із 

ХХН V ст.: профілактика, діагностика та лікування ССЗ (Наказ МОЗ України 

від 11.02.2016 № 89) [134], які передбачають: загальноклінічні дослідження, 

ЕКГ у 12 відведеннях, ЕхоКГ, допплер-ЕхоКГ, біохімічний аналіз крові з 

дослідженням калію, натрію, креатиніну, глюкози, загального холестерину). 

Наукова програма включала дослідження рівнів NT-proBNP, ЕТ-1, ФНП-α, 

СРБ та ТІМП-1. Верифікація діагнозу ХСН базувалась на даних анамнезу, 

результатах інструментальних та лабораторних обстежень, толерантності до 

фізичного навантаження, яку вивчали шляхом проведення тесту з 6-хвилинною 

ходою. Для оцінки клінічного стану хворих була використана анкета ШОКС у 
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модифікації Ю. В. Мареєва [79, 94]. Для визначення якості життя 

використовували опитувальник SF-36. Із метою об‘єктивізації досягнення 

«сухої ваги» для пацієнтів, які лікувалися ГД, застосовувались вимірювання 

субдіафрагмального діаметру нижньої порожнистої вени (ДНПВ) [134]. 

На першому етапі дослідження після проведення діагностичного пошуку 

ознак ХСН в обстежуваних хворих для вивчення клініко-патогенетичних 

особливостей перебігу ХСН, залежно від функції нирок, пацієнтів було 

поділено на 2 групи: 

- І група – включала 60 пацієнтів хворих на АГ, поєднану з ХСН ІІА ФК 

ІІІ із збереженою систолічною функцією.  

- до ІІ групи ввійшло 60 хворих на ХХН V ст., яку корегували ГД, у 

поєднанні з ХСН ІІА ФК ІІІ із збереженою систолічною функцією.  

Клінічну характеристику проведено після ґрунтовного вивчення скарг, 

анамнезу хвороби і життя, даних об‘єктивного обстеження, яке доповнювалось 

інструментальними методами аналізу функціонального стану серцево-судинної 

системи, біохімічними та інструментальними обстеженнями. У дослідження не 

включали пацієнтів з: рівнем САТ >180 мм рт.ст. чи ДАТ >110 мм рт. ст.; 

інфарктом міокарда чи гострим порушенням мозкового кровообігу в анамнезі; 

декомпенсованими захворюваннями печінки (гепатит та цироз, які 

супроводжувалися підвищенням рівня АСТ, АЛТ вище верхньої межі норми у 3 

рази); вагітністю або лактацією; серцевою недостатністю вище IIІ 

функціонального класу (згідно Нью-Йоркської класифікації); зниженням ФВ 

ЛШ<49%; складними порушеннями ритму та провідності; ревматичними та 

неревматичними ураженнями клапанного апарату серця; рівнем гемоглобіну 

<90 г/л; перебуванням на амбулаторному ГД менше одного року; показником 

Кt/V нижче 1,3; ознаками гіпергідратації за даними вимірювання 

субдіафрагмального діаметру нижньої порожнистої вени. 

Обстежені хворі були репрезентовані за статтю: жінок було 59 (49,2%), 

чоловіків – 61 (50,8%). Середній вік хворих І групи становив (63,2±11,11) роки, 

тоді як у ІІ групі – (51,6±13,54) роки (p<0,05). Відповідно до таблиці, більша 
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частина хворих, які потребують гемодіалізу (71,7%), – це люди молодого та 

працездатного віку, що підтверджує соціальну значимість проблеми ХСН у 

хворих із втраченою функцією нирок. У групі пацієнтів із збереженою 

функцією нирок переважали хворі старшого та пенсійного віку. Контрольну 

групу склали практично здорові особи такої ж вікової категорії, як і хворі 

досліджуваних груп. 

Детальна характеристика хворих, залежно від наявності супутньої 

патології, наведена в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Загальна структура коморбідності хворих на ХСН в обох 

досліджуваних групах 

Коморбідні стани 

 

І група 

n=60 

ІІ група 

n=60 

Всього 

 

n % n % n % 

Цукровий діабет 12 20,0 12 20,0 24 20,0 

Анемія 14 23,3 48 80,0 62 51,7 

Дисліпідемія 26 43,3 12 20,0 38 31,7 

Дисциркуляторна енцефалопатія 10 16,4 23 38,3 33 27,5 

Ожиріння 29 48,3 19 31,7 48 40 

 

Відповідно до наведеної таблиці можна зробити висновок, що у всіх 

пацієнтів виявлені фактори ризику розвитку ССЗ, проте у хворих І групи 

переважали такі чинники як ожиріння в 29 (48,3%) хворих та дисліпідемія в  

26 (43,3%) випадків, тоді як у ІІ групі переважали анемія в 48 (80,0%) пацієнтів 

та енцефалопатія в 23 (38,3%) випадків. Варто зауважити, що серед пацієнтів І 

групи частіше зустрічались випадки куріння – 31 (51,7%), проти 17 (28,3%) у ІІ 

групі. Також 15 (25,0%) пацієнтів І групи і 16 (26,7%) хворих ІІ групи вели 

малорухомий спосіб життя. При опитуванні хворих на наявність стресів 12 

(20,0%) пацієнтів І групи та 10 (16,7%) пацієнтів ІІ групи відповіли, що часто 

перебувають у стресових ситуаціях на роботі чи вдома. 

У ІІ досліджуваній групі оцінювалася причина термінальної ХХН за типом 

ураження нирок (рис.2. 1): хворі на гломерулярні ураження – 21 (35%) осіб, 
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окремо була виділена група хворих з гіпертензивною нефропатією – 8 (13%) 

осіб, група хворих на негломерулярні ураження (пієлонефрит, полікистоз, 

аномалії розвитку нирок, сечокам‘яна хвороба) – 19 (32%) людей, на цукровий 

діабет – 12 (20%) чоловік.  

 

Рис. 2.1. Характеристика хворих на хронічну хворобу нирок V стадії за 

типом ураження нирок. 

 

2.2. Розподіл хворих на підгрупи залежно від схеми лікування 

Усі хворі зі збереженою функцією нирок отримували БТ згідно з наказом 

МОЗ України № 436 від 03. 07. 2006 року. Як БТ для хворих на ХСН ІІА стадії 

ФК ІІІ використовували такі препарати: фозиноприл 10-20 мг двічі на добу, 

верошпірон 25-50 мг один раз на добу, фуросемід 20-40 мг або торасемід 5-10 

мг на добу, бісопролол 2,5-10 мг 1-2 рази на добу, мононітросид 10 мг 2-3 рази 

на добу (за наявності нападу болю за грудиною), аспірин кардіо 75 мг один раз 

на добу ввечері. Переважна більшість хворих отримувала статини – 

аторвастатин 10-40 мг на добу. Хворі на ХХН V ст., яку корегували ГД, 

отримували БТ гемодіалізом згідно з наказом МОЗ України від 11.05.2011 № 

280/44 та наказом МОЗ України № 89 від 11 лютого 2016 року, пацієнти 

отримували всі вищеперераховані препарати, окрім діуретиків та блокаторів 

альдостерону. 
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На другому етапі дослідження з метою вивчення ефективності 

запропонованих способів лікування пацієнти всіх груп були розподілені на 

підгрупи: 

 

Схема. Рандомізація обстежених хворих. 

Примітки: ХСН – хворі з хронічною серцевою недостатністю. АГ – хворі на 

гіпертонічну хворобу з ознаками ХСН. ХХН V ст. – хворі з хронічною 

хворобою нирок, яка корегована гемодіалізом, із ознаками ХСН. 

 

- Іа (n=30) – обстежувані перебували на лікуванні БТ, згідно з наказом 

МОЗ України, у складі якої був ІАПФ фозиноприл (виробництво «Actavis», 

Ісландія, затверджено наказом МОЗ: від 05.05.2011 р. №261, реєстраційне 

посвідчення № UA/4844/01/03, від 16.03.2016 р. до 16.03.2021 р.) у добовій 

дозі 10-20 мг; 

- Іб (n=30) – пацієнтам до БТ, у складі якої був ІАПФ фозиноприл, було 

додано досліджуваний препарат мельдонію дигідрат 250 мг (виробництво 

«ХФЗ Дарниця»; Україна; затверджено наказом МОЗ України №382(2) від 

25.06.2015р.; реєстраційне посвідчення № UA/3572/01/01, від 25.06.2015 до 

25.06.2020 р.); призначали по 1 капсулі 2 рази на добу всередину щодня 30 

діб, 3 курси, періодичністю через 1 місяць. 

У ІІ групі поділ хворих, залежно від лікування, був наступним:  
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- ІІа (n=15): хворі з ХХН V ст., ХСН ІІ А ФК ІІІ (NYHA), які 

отримували БТ гемодіалізом (наказом МОЗ України від 11.05.2011 № 280/44 

та наказом МОЗ України № 89 від 11 лютого 2016 року);  

- ІІб (n=15): хворі з ХХН V ст., ХСН ІІ А ФК ІІІ (NYHA), які 

отримували ГД терапію, яка включала іАПФ фозиноприл у добовій дозі  

10-20 мг; 

ІІв (n=15): хворі з ХХН V ст., ХСН ІІ А ФК ІІІ (NYHA), які отримували 

ГД терапію та мельдонію дигідрат, по 250 мг 2 рази на добу всередину 

щодня 30 діб, 3 курси, періодичністю через 1 місяць; 

- ІІг (n=15): хворі з ХХН V ст., ХСН ІІ А ФК ІІІ (NYHA), які 

отримували ГД терапію та комбінацію двох препаратів мельдонію дигідрат 

та ІАПФ фозиноприл. 

Обстежувані пацієнти були рандомізованими за віком, статтю, 

тривалістю перебігу ХСН, ступенем підвищення АТ та ступенем 

вираженості ожиріння, тому отримані результати можуть бути  використані 

для порівняльної оцінки. У кожній групі була проведена достатня кількість 

досліджень для статистичної обробки отриманого матеріалу.  

Контрольні обстеження проводилися до початку терапії, через 21 добу 

та через 6 місяців після призначеного лікування. 

Критеріями ефективності терапії були самопочуття хворих, динаміка 

скарг (зменшення задишки, припинення кашлю, зменшення проявів 

серцебиття, втомлюваності та сонливості вдень) та клінічної картини, а 

саме: зменшення ЧСС ≤75 ударів/хвилину, нормалізація АТ за даними 

амбулаторного моніторингу, усунення хрипів у легенях, двобічних 

периферійних набряків, зменшення кількості балів за ШОКС, динаміка 

показників ЯЖ та рівня NT-proBNP, зміни цитокінового статусу та 

дисфункції ендотелію. 

Терапевтичну ефективність вважали задовільною, якщо у хворого 

минали або суттєво зменшувалися зазначені вище симптоми та якщо хворий 

не потребував повторної госпіталізації впродовж року після лікування. 
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2.3. Методи дослідження 

2.3.1. Загальноклінічні методи дослідження. У дослідженні було 

використано традиційні загальноклінічні методи: детальне вивчення скарг та 

об'єктивних даних, у тому ж числі за ШОКС, фізикальне обстеження, загальні 

аналізи крові та сечі, біохімічний аналіз крові, визначення стійкості до 

фізичного навантаження за тестом із 6-хвилинною ходою, ЕКГ. 

Антропометричні дослідження, що включали вимірювання зросту і маси 

тіла, проводилися для розрахунку індексу маси тіла (ІМТ) за формулою ІМТ = 

маса тіла (кг)/зріст (м
2
). Показник менше 25 кг/м

2
 вважали фізіологічним, 

значення ІМТ в межах 25-29,9 кг/м
2
 розцінювали як підвищену масу тіла, 

підвищення індексу від 30 до 34,9 кг/м
2
 – ожиріння I стадії, при величині  

35-39,9 кг/м
2
 – ожиріння II стадії, 40 кг/м

2
 і більше – ожиріння III стадії. 

Клінічний стан хворого оцінювали за сумою балів шкали оцінки 

клінічного стану – ШОКС у модифікації В. Ю. Марєєва у перший день 

госпіталізації та через 6 місяців спостереження. При аналізі результатів зважали 

на наступні критерії шкали ШОКС: ХСН відсутня – 0 балів, верифікована ХСН 

І ФК (NYHA) за наявності ≤ 3 балів, ХСН ІІ ФК (NYHA) при 4-6 балах, ХСН ІІІ 

ФК (NYHA) при наявності 7-9 балів і ХСН ІV ФК (NYHA) – при наявності 

більше як 9 балів.  

ЕКГ. Реєстрацію ЕКГ проводили в 12 загальноприйнятих відведеннях із 

швидкістю 50 мм/с у горизонтальному положенні хворого на 

електрокардіографі Юкард (Україна), після десятихвилинного відпочинку. У 

групі хворих, які перебували на ГД, дане обстеження проводили на наступний 

день після діалізу з 08:00 по 12:00 годину. За показниками ЕКГ верифікували 

дифузні зміни в міокарді, критерії електричної і механічної дисфункції 

(поздовжні та AV – порушення провідності, інверсія зубця Т, девіація сегмента 

ST, порушення серцевого ритму), біоелектричної активності, ширина 

комплексу QRS, ознаки ГЛШ. 
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Тест із 6-хвилинною ходою. Для оцінки функціонального класу за 

критеріями NYHA проводили тест із 6-хвилинною ходою. Інтерпретація 

результатів подана в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Аналіз функціонального стану кардіологічних хворих за допомогою 

тесту із 6-ти хвилинною ходою 

Ф
К

 Х
С

Н
 з

а
 

к
р

и
т
ер

ія
м

и
 

N
Y

H
A

 

Обстежувані Дистанція 6-хвилинної ходи, м 

Здорові люди ≥551 

І 426–550 

ІІ 301–425 

ІІІ 151–300 

ІV <150 

 

Дана методика здійснювалась шляхом ходьби хворого протягом 6 хвилин 

з визначенням пройденої дистанції в метрах за встановлений час. Для діалізних 

хворих тест проводився в період між сеансами ГД після 10-хвилинного 

відпочинку. Пацієнтам було запропоновано проходити дистанцію зі швидкістю 

«крок/секунда», також було дозволено сповільнювати темп, зупинятись при 

необхідності і відпочивати, відновлюючи рух зразу після покращення 

самопочуття [116]. У дослідженні брали участь хворі на ХСН ІІІ ФК за 

критеріями NYHA. Тест проводили до та після курсу лікування. Дана методика 

дозволила оцінити вплив запропонованої терапії на показники стійкості до 

фізичного навантаження. 

2.3.2. Оцінка геометрії серця за даними ехокардіографії. 

Ехокардіографія проводилась на апараті Toshiba SSА – 590А (NEMIO MX) 

(Японія) за рекомендаціями Американської асоціації ехокардіологів (2015) у М- 

та В-режимах (поклавши хворого на лівий бік) [211]. Усім хворим, які 

отримували НЗТ методом ГД, ехокардіографію проводили наступного дня після 

діалізу з 08:00 по 12:00 годину. Вираховували наступні параметри: кінцевий 

діастолічний і кінцевий систолічний розмір лівого шлуночка (КДР ЛШ і КСР 

ЛШ), товщину міжшлуночкової перегородки і задню стінку лівого шлуночка 

(ТМШП, ТЗСЛШ). За формулами були вирахувані наступні параметри: 
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кінцевий діастолічний об‘єм (КДО), кінцевий систолічний об‘єм (КСО). 

Фракція викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) визначалась за формулою 

ФВЛШ=((КДО–КСО)/КДО)*100%. Збережена систолічна функція ЛШ 

діагностувалась при ФВЛШ>49%. 

Масу міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) у нашому дослідженні 

вираховували за формулою Penn Convention: 

ММЛШ=1,04*([КДР+ТЗСЛШ+ТМШП]3–[КДР]3)–13,6 (г). Індекс ММЛШ 

(ІММЛШ)=ММЛШ/S, де S=(100+W+(H–160))/100 (м²) (формула Jssakson), де  

S – площа тіла в м
2
, Н – довжина тіла в см, W – вага тіла в кг. При ІММЛШ 

>134 г/м² для чоловіків і >110 г/м² для жінок констатували ГЛШ. Відносну 

товщину стінок (ВТС) ЛШ вираховували за формулою ВТС=2*ТЗСЛШ/КДР. 

Типи ремоделювання серця встановлювались за такими показниками: 

нормальна геометрія – ВТС<0,42, ІММЛШ – норма (N); концентричне 

ремоделювання – ВТС>0,42, ІММЛШ – N; концентрична гіпертрофія – 

ВТС>0,42, ІММЛШ – ↑N; ексцентрична гіпертрофія – ВТС<0,42, ІММЛШ – ↑N. 

Окрім вищезазначених показників, звертали увагу на градієнти тисків та 

повноту відкриття та закриття стулок клапанів серця. Також на розміри аорти, 

легеневої артерії та передньо-задній розмір лівого передсердя (ПЗР ЛП). 

Для оцінки діастолічної функції ЛШ усім обстеженим хворим провели 

трансторакальну допплерографію з дослідженням трансмітрального кровотоку. 

Діагностику ДД ЛШ здійснювали на основі аналізу порушень діастолічного 

трансмітрального кровотоку, згідно з сучасними рекомендаціями [1, 212], які 

наведені в табл. 2.3. За допомогою допплер-ЕхоКГ визначали наступні 

показники: максимальну швидкість раннього піку діастолічного наповнення 

ЛШ (Е), максимальну швидкість трансмітрального кровотоку під час систоли 

ЛП (А), їхнє співвідношення (Е/А), час сповільнення швидкості раннього 

діастолічного наповнення ЛШ (DT), час ізоволюмічного розслаблення ЛШ 

(IVTR). За фізіологічних умов ці параметри становлять: Е/А=(1,5±0,2) од., DT 

<220 м/сек, IVRT=70-100 м/сек. 
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Таблиця 2.3 

Типи діастолічного трансмітрального кровотоку 

Показники Тип діастолічного трансмітрального кровотоку 

нормаль-

ний 

І – порушення 

розслаблення 

ІІ – псевдонор-

мальний 

ІІІ – рестри- 

ктивний 

Е/А 1,07-2,35 1 1,07-2,35 2 

DT, мс <220 220 150 150 

IVRT, мс 70-100 >100 70-100 <70 

 

2.3.3. Методика амбулаторного моніторування артеріального тиску. 

Для оцінки особливостей добового профілю АТ усім хворим провели АМАТ за 

допомогою приладу АВРМ 4 «Meditech» (Угорщина), точність роботи якого 

складає ±3 мм рт.ст. або 2% і стверджена протоколами Асоціації гіпертонії 

Великобританії (BHS), Асоціації впровадження медичної техніки США 

(AAMI), Інституту вимірів і мір Угорщини (ORKI та OMH), Австрійської 

комісії Eichamt. Хворим І групи проводили 24-годинний моніторинг АТ, тоді як 

хворим ІІ групи, ураховуючи особливості, пов‘язані з проведенням ГД, –  

48-годинний моніторинг АТ, який включав добу, коли відбувався ГД, та добу 

після процедури.  

Реєстрацію АТ здійснювали на руці пацієнта, яка була вільною від 

артеріо-венозної фістули. Пацієнтам зі збереженою функцією нирок реєстрацію 

АТ здійснювали на лівій руці пацієнта, а при асиметрії вимірювань на правій і 

лівій руці понад 10 мм рт. ст. – на руці з більшими значеннями АТ. Протягом 

часу проведення АМАТ пацієнт вів щоденник, в якому відзначав зміни 

самопочуття, час фізичної активності, спокою, прийому їжі, період проведення 

процедури ГД, а також час застосування різних препаратів та їхню дозу.  

Моніторування проводили в такому режимі: у денний час – кожні 30 

хвилин, уночі (з 22.00 до 6.00 годин) – кожні 60 хвилин. Хворі вели звичайний 

спосіб життя, виконували побутові, фізичні та психоемоційні навантаження. За 

норму прийняли значення показників, рекомендовані Національним комітетом 
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США з виявлення, оцінки та лікування високого АТ – JNT-VIIІ (2013), KDOQI, 

ESH/ESC [180, 203, 240]. Математичну обробку результатів ДМАТ проводили 

за допомогою комп‘ютерної програми ABPM BASE.  

Вимірювалися наступні показники: середньодобовий, денний та нічний 

систолічний АТ (САТ), середньодобовий, денний та нічний діастолічний АТ 

(ДАТ), середньодобова, денна та нічна частота серцевих скорочень (ЧСС). При 

комп'ютерному аналізі АМАТ для САТ і ДАТ розраховували варіабельність 

(ВАР), яку обчислювали як стандартне відхилення величини АТ, тобто як 

коефіцієнт варіабельності середньої величини САТ і ДАТ за весь час 

спостереження, денний та нічний періоди. Нормальним вважалось значення 

ВАР САТ не більше 15 мм рт. ст. у денний і нічний час та ВАР ДАТ не більше 

14 мм рт. ст. удень і 12 мм рт. ст. уночі. Враховуючи вищенаведені 

спостереження, важливим елементом лікування хворих на АГ буде зменшення 

варіабельності АТ [240]. 

Крім того за допомогою програмного забезпечення вираховували 

добовий індекс (ДІ) – відсоток зниження нічного АТ, порівняно з денним. За 

допомогою ДІ ми встановили добовий профіль АТ в обстежуваних пацієнтів. 

Нормальним вважається зменшення АТ уночі під час сну на 10-20% порівнянно 

з денним періодом. Виділяють наступні добові профілі: нормальне зниження 

АТ уночі (dipper) – 10-20%; недостатнє зниження (non-dipper) – 0-10%; 

підвищений ступінь нічного зниження (over-dipper) – більше 20%; стійке 

підвищення АТ вночі (night-pеаker) – нічний АТ більше денного (ДІ<0%). 

АМАТ проводили в динаміці, тобто до призначення антигіпертензивної терапії, 

а також через 6 місяців після її початку. 

2.3.4. Оцінка якості життя. Під час дослідження нами було використано 

анкету оцінки ЯЖ 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. 

Показники кожної шкали складені таким чином, що чим вище значення 
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показника (від 0 до 100), тим краща оцінка за обраною шкалою. Показники 

шкал об‘єднуються в 3 групи: фізичне, психічне здоров‘я та узагальнений 

показник якості життя.  

Градієнт показників для різних категорій ЯЖ відповідав наступним 

інтервалам: низький показник – від 0 до 20 балів; занижений показник – від 21 

до 40 балів; середній показник – від 41 до 60 балів; високий показник – від 81 

до 100 балів [20].  

Для оцінки ЯЖ у пацієнтів із втраченою функцією нирок ми використали 

специфічний опитувальник Kidney Disease Quality of Life Short Form  

(KDQL-SFᵀᴹ), розроблений у США R. D. Heys та іншими [173]. KDQL-SFᵀᴹ 

містить 36 питань із загального опитувальника SF-36 і 43 питання, спрямовані 

на відображення особливостей ЗНТ, а саме: симптоми і проблеми, вплив 

захворювання нирок на повсякденну діяльність, важкість захворювання нирок, 

трудовий статус, когнітивні функції, якість соціальної взаємодії, сексуальні 

функції, сон. Чотири шкали додатково оцінюють задоволення соціальною 

підтримкою, увагою з боку медичного персоналу, якістю медичної допомоги і 

самооцінку стану здоров'я загалом [12, 59, 173]. 

Із метою уточнення впливу ГД терапії на показники ЯЖ, окрім 

досліджуваних хворих, додатково було опитано за допомогою опитника  

KDQL-SFᵀᴹ ще 40 пацієнтів, які лікувалися ГД та не мали супутньої ХСН.  

2.3.5. Вимірювання субдіафрагмального діаметру нижньої 

порожнистої вени. З метою об‘єктивізації досягнення «сухої ваги» та 

уникнення гіпо- та гіпергідратації застосовувалось вимірювання 

субдіафрагмального діаметру нижньої порожнистої вени (ДНПВ) [134]. Ознаки 

гіпергідратації фіксувались при субдіафрагмальному діаметрі >11 мм/м
2
 та 

індексі колабільності <40%. Про дегідратацію свідчили субдіафрагмальний 

діаметр <8 мм/м
2
 і індекс колабільності >75%. Нашим пацієнтам дане 

обстеження проводилось двічі на етапі відбору хворих у дослідження та перед 

забором крові для імуноферментного аналізу. Варто зазначити, що дані 

показники відповідали нормі як при першому ((8,88±0,78) мм/м
2
 та 



63 

(54,5±7,69)% відповідно), так і при другому ((8,93±0,76) мм/м
2
 та (54,7±7,59)% 

відповідно) вимірюванні. 

2.3.6. Особливості проведення процедури гемодіалізу. Гемодіаліз – це 

інвазивний метод екстракорпоральної детоксикації, який забезпечує основні  

3 перші функції нирок. Цей метод НЗТ займає перше місце серед існуючих як у 

світі, так і в Україні [49, 75]. 

Для проведення процедури ГД використовували екстракорпоральний 

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

4-5 годин) на апаратах Innova фірми «Gambro» (Швеція) із використанням 

напівсинтетичного діалізатора фірми «Allmed» (Німеччина), розмір останнього 

(L14, L16, L20) підбирали індивідуально для кожного пацієнта та 

бікарбонатного буфера. 

Перед проведенням процедури гемодіалізу вирішувалися питання 

тривалості сеансу, швидкості кровоплину з урахуванням рециркуляції, рівня 

провідності діалізного розчину. Для оцінки адекватності та забезпеченої дози 

діалізу ми аналізували показники зниження сечовини за процедуру ГД (URR) та 

коефіцієнт забезпеченої дози діалізу (КТ/V). URR розраховували за формулою: 

URR=(U1-U2/ U1)*100%, де U1 – рівень сечовини до гемодіалізу, U2 – рівень 

сечовини після гемодіалізу. Забір крові проводили згідно з рекомендаціями 

щодо адекватності гемодіалізу [203].  

Для забезпечення якісного ГД усім хворим була сформована нативна (із 

власних тканин) артеріовенозна фістула (АV-фістула). Дані за місцем 

локалізації АV-фістули наведені в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Місце формування артеріовенозної фістули у хворих на ХХН V ст., яка 

корегована ГД 

Місце Жінки % Чоловіки % Всього % 

Нижня третина 

передпліччя 
27 87,1 26 89,6 53 88,4 

Верхня третина 

передпліччя 
4 12,9 3 10,4 7 11,6 



64 

Інтегральний показник забезпеченої добової дози діалізу вираховували за 

формулою: І=Кt/V, де К – коефіцієнт елімінації сечовини за процедуру ГД 

(К=URR/100*vеф., де vеф. – ефективна швидкість кровотоку під час процедури 

гемодіалізу (мл/хв.)), t – тривалість процедури (хв), V – об'єм розподілу 

сечовини в організмі хворого, V=W*0,68 (мл), де W – вага хворого. 

Усім пацієнтам до та після процедури ГД проводили вимірювання маси 

тіла, для уточнення «сухої ваги» та корекції УФ. Також під час проведення 

ГД з інтервалом 30 хвилин та за потребую хворого вимірювали рівень АТ. 

2.3.7.  Лабораторні та імуноферментні методи дослідження. 

Імуноферментні дослідження проводили на базі Міжкафедральної науково-

практичної лабораторії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» на базі кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології 

та алергології імені академіка Є.М. Нейка (Свідоцтво про атестацію № 015/17 

від 28.12.2017р. чинне до 27.12.2020 р.). 

Рівень ТІМП-1, як інтегрального маркера структурної перебудови серця 

і судин, визначали імуноферментним методом за допомогою наборів 

реактивів «Bender MedSystems» GmbH (Австрія) на аналізаторі «Stat-Fax 303 

plus» фірми AWARENESS Technology, Inc. (США). Для вивчення 

ендотеліальної дисфункції (ЕД) ми визначали рівень ЕТ-1 у сироватці крові 

за допомогою імуноферментного аналізу з використанням наборів 

«Biomedica» (Австрія) на аналізаторі «Stat-Fax 303 plus» фірми AWARENESS 

Technology, Inc. (США). Рівень СРБ визначали за допомогою набору 

реагентів напівкількісним методом латекс-аглютинації «СРБ-латекс-тест» 

ТОВ НВЛ «Гранум» (Україна), ФНП-α – імуноферментним методом із 

використанням наборів «альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ» (ЗАТ «Вектор-Бест», 

Російська Федерація) на аналізаторі «Stat-Fax 303 plus» фірми AWARENESS 

Technology, Inc. (США). Рівень NT-proBNP визначали згідно методики 

виробника, на імуноферментному аналізаторі «Stat-Fax 303 plus» фірми 

AWARENESS Technology, Inc. (США) із використанням наборів 

«BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE» (GmbH&Co Австрія). Рівень 
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NT-proBNP <250 пмоль/л заперечував наявність СН, показник у межах 250-

350 пмоль/мл – вважався «сірою зоною», тобто СН можлива та для 

постановки діагнозу необхідні додаткові обстеження, підвищення рівня 

даного маркера вище >350 пмоль/мл свідчив про наявність СН. 

 

2.4. Методи математичного та статистичного аналізу результатів 

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. За умови 

нормального розподілу оцінювали середні значення показників (M), середньої 

похибки середньої арифметичної (m) та середнє квадратичне відхилення (SD). 

Із метою порівняння середніх величин у двох незалежних вибірках 

використовували t-критерій Стьюдента. За невідповідності закону нормального 

розподілу для опису ознак використовували медіану та інтерквартільний 

розмах (25% та 75%), для порівняльного аналізу застосовували 

непараметричний 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). Різницю вважали 

достовірною при р<0,05. Для оцінки вірогідного впливу певних відносних 

чинників на розвиток та перебіг захворювання був використаний точний 

критерій Фішера для неоднорідних вибірок та тест Мак-Намари при оцінці 

ефективності лікування в однорідній вибірці. Виживання визначалось методом 

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

на визначення рівня ТІМП-1 та дату початку лікування. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ОБСТЕЖЕНЬ 

ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

РІЗНОГО ҐЕНЕЗУ 

 

3.1. Клінічні особливості перебігу хронічної серцевої недостатності в 

обстежуваних хворих 

Особливості перебігу ХСН, залежно від втраченої чи збереженої функції 

нирок, визначали на підставі анамнезу, суб‘єктивних та об‘єктивних ознак. Для 

оцінки вірогідності впливу досліджуваних чинників на розвиток та діагностику 

ХСН використовували точний критерій Фішера. 

За результатами, які наведені в табл. 3.1, аналізувались суб‘єктивні 

симптоми ХСН ІІ А стадії, ФК ІІІ (NYHA) у досліджуваних хворих. 

Встановлено, що для хворих із ХХН V стадії характерні такі симптоми ХСН, як 

задишка при фізичному навантаженні, зменшення добового діурезу, сонливість 

упродовж дня, швидка втомлюваність. Однак зменшення добового діурезу в 

гемодіалізних хворих пов‘язане з особливостями діалізної терапії і не може 

слугувати чітким критерієм ХСН. Тому, аналізуючи отримані результати, 

можна стверджувати, що ХСН у хворих, які перебувають на ГД, часто 

маскується скаргами, пов‘язаними з основним захворюванням. 

Таблиця 3.1 

Оцінка суб’єктивних клінічних симптомів хронічної серцевої 

недостатності у хворих зі збереженою та втраченою функцією нирок 

Показники 

ХСН (n=120) 

Усього 

хворих 

n=120 (%) 

І група 

n=60 (%) 

 

ІІ група 

n=60 (%) 

 

р 

1 2 3 4 5 

Задишка при фізичному 

навантаженні 
110 (91,7) 52 (86,7) 58 (96,7) =0,05 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 

Серцебиття 115 (95,8) 56 (93,3) 59 (98,4) =0,18 

Кашель: - при фізичному 

навантаженні; 

- у положенні лежачи 

66 (55,0) 31 (51,7) 35 (58,3) =0,29 

43 (35,8) 19 (31,7) 24 (40,0) =0,22 

Напади нічної задишки 37 (30,8) 18 (30,0) 19 (31,7) =0,50 

Положення ортопное 19 (15,8) 8 (13,3) 11 (18,3) =0,31 

Зменшення добового діурезу 75 (62,5) 15 (25,0) 60 (100,0) =0,01 

Важкість у правому підребер‘ї 82 (68,3) 37 (61,7) 45 (75,0) =0,84 

Сонливість удень 68 (56,7) 26 (43,3) 42 (70,0) =0,02 

Підвищена або надмірна 

збудливість 
31 (25,8) 12 (20,0) 19 (31,7) =0,10 

Швидка втомлюваність 113 (92,8) 53 (88,3) 60 (100,0) =0,01 

Примітки: 1) n − кількість хворих; 2) () – у дужках відсоткове значення до 

кількості хворих; 3) р – точний критерій Фішера (порівняно між І та ІІ 

групами). 

 

Після проведеного об‘єктивного обстеження (табл. 3.2) ми звернули увагу 

на те, що у хворих із втраченою функцією нирок переважали такі об‘єктивні 

ознаки ХСН: збільшення розмірів печінки за даними перкусії та пальпації 

(p=0,03), двобічні крепітуючі хрипи в нижніх відділах легень за даними 

аускультації (які зберігались після сеансу ГД) (p=0,01), підвищення 

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

(p=0,001).  

У досліджуваних хворих із практично однаковою частотою спостерігали 

підвищення САТ >160 мм рт. ст., однак підвищення ПАТ >40 мм рт. ст. 

вірогідно частіше траплялось у хворих ІІ групи (p=0,003). У дослідженнях 

минулих років було чітко доведено прогностичну роль рівня ПАТ у розвитку 

фатальних серцево-судинних подій та підвищення ризику смертності в 

популяції діалізних хворих [17, 228]. 
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Таблиця 3.2 

Оцінка об’єктивних клінічних ознак у хворих на хронічну серцеву 

недостатність у хворих зі збереженою та втраченою функцією нирок 

Показники 

ХСН (n=120) 

 

Всього 

хворих 

n=120 (%) 

І група 

n=60  

(%) 

ІІ група 

n=60 

(%) 

р 

1 2 3 4 5 

Двобічні периферійні набряки 90 (75,0) 48 (80,0) 42 (70,0) =0,15 

Збільшення розмірів печінки за 

даними перкусії 
90 (75,0) 38 (63,3) 52 (86,7) =0,03 

Набухання та пульсація яремних 

вен 
44 (36,7) 21 (35,0) 23 (38,3) =0,42 

Позитивний венний пульс 51 (42,5) 23 (38,3) 28 (46,7) =0,23 

Двобічні крепітуючі хрипи в 

нижніх відділах легень 
34(28,3) 11 (18,3) 23 (38,3) =0,01 

Тахікардія 81 (67,5) 39 (65,0) 42 (70,0) =0,34 

Розширення меж серця вліво 115(95,8) 56 (93,3) 59 (98,3) =0,18 

Протодіастолічний ритм галопу 9 (7,5) 5(8,3) 4 (6,7) =0,50 

ІV (пресистолічний) тон 11 (9,5) 6 (10,0) 5 (8,3) =0,50 

Акцент ІІ тону над легеневою 

артерією 
30 (25,0) 12 (20,0) 18 (30,0) =0,15 

Систолічний АТ, 

більше 160 мм рт. ст. 
106 (88,3) 52 (86,7) 54 (90,0) =0,39 

Діастолічний АТ, 

більше 100 мм рт.ст. 
93 (77,5) 41 (68,3) 52 (86,7) =0,02 

Пульсовий АТ, 

більше 40 мм рт.ст. 
81 (67,5) 33 (55,0) 48 (80,0) =0,003 

ЧСС більше 75 уд/хв. 92 (76,7) 34 (56,7) 58 (96,7) =0,001 

Примітки: 1) n − кількість хворих; 2) () – у дужках відсоткове значення до 

кількості хворих; 3) р – точний критерій Фішера 4) АТ – артеріальний тиск. 
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Слід зауважити, що збільшення розмірів печінки та поодинокі хрипи у 

нижніх відділах легень часто розглядають у діаліз-залежних пацієнтів як 

ознаку гіпергідратації, а не як прояв ХСН, тому існує необхідність у 

створенні чітких критеріїв ХСН у хворих, які потребують НЗТ.  

Окрім об‘єктивного обстеження нами було проведено оцінку 

клінічного стану за даними ШОКС. Сума балів за шкалою ШОКС у І групі 

становила (7,6±0,03) балів, що в 7,5 раза перевищувала аналогічні значення 

в практично здорових людей – (1,06±0,19) бала (p<0,01), у хворих ІІ групи 

середній показник за ШОКС становив (8,6±0,04) бала, що у 8,1 разів 

перевищував показник норми (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Характеристика показників анкети ШОКС у хворих із збереженою 

та втраченою функцією нирок. 
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Отримані дані свідчать про те, що в обох досліджуваних групах суттєво 

виражена симптоматика ХСН, порівняно з контролем. Оскільки в пацієнтів  

ІІ групи сума балів за вищезазначеною шкалою значно перевищувала 

аналогічний показник в І групі, можна стверджувати, що у групі хворих із ХХН 

V ст., яка корегована ГД, клінічні симптоми ХСН більш виражені (p<0,05). 

Перед включенням у дослідження з метою уточнення функціонального 

класу ХСН та толерантності до фізичного навантаження проводили тест із  

6-хвилинною ходою, результати якого наведені в табл. 3.3. Усі пацієнти 

відповідали критерію включення в дослідження за даним показником, проте 

порівняно з контрольною групою досліджувані хворі показали значно гірші 

результати. Також з отриманих даних можна зробити висновок, що пацієнти з 

ХХН V ст., яка корегована ГД, частіше долали меншу відстань, порівняно з 

хворими зі збереженою функцією нирок. Проте дана різниця не була 

статистично вагомою (p=0,13). 

Таблиця 3.3 

Характеристика толерантності до фізичного навантаження за даними 

тесту з 6-ти хвилинною ходою у хворих на хронічну серцеву недостатність 

Функціональний клас 
Дистанція 6-

хвилинної ходи, м 

І група 

n=60 (%) 

ІІ група 

n=60 (%) 
р 

Хворі на ХСН ФК ІІІ 

різного ґенезу 

до 230 19 (31,7) 28 (46,7) =0,13 

більше 230 41 (68,3) 32 (53,3) =0,13 

Примітки: 1) n − кількість хворих; 2) у дужках відсоткове значення до кількості 

хворих; 3) р – точний критерій Фішера. 

 

Аналізуючи дані тесту з 6-хвилинною ходою, діаліз-залежні хворі долали 

меншу відстань, ніж хворі на АГ, незважаючи на те, що середній вік хворих та 

показник ІМТ були вищими у І групі. Середня відстань, пройдена в метрах, у І 

групі була – (249,4±13,6) м (р<0,001), а в ІІ групі – (225,3±9,5) м (р<0,001), що 

вірогідно різнилося, порівняно з результатами тесту в контрольній групі, де 
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середній показник був значно вищий – (534,1±64,2) м. Результати порівняння 

пройденої відстані за 6-хвилин представленні на рис. 3.2.  

 

 

Рис. 3.2. Результати тесту з 6-хвилинною ходою залежно від збереженої чи 

втраченої функції нирок. 

 

Із отриманих результатів можна зробити висновок, що в обстежуваних 

двох досліджуваних груп було значне зниження толерантності до фізичного 

навантаження, порівняно з практично здоровими людьми. Ми фіксували значне 

зниження толерантності до фізичного навантаження і при порівнянні двох 

досліджуваних груп. Так, пройдена відстань у І групі була більшою на 9,66%, 

ніж у ІІ групі (p<0,05). 

 

3.2. Аналіз лабораторних показників та нутріційного статусу у 

хворих на хронічну серцеву недостатність різного ґенезу  

Ознаки анемії були виявлені в обох досліджуваних групах, проте в 

групі діаліз-залежних хворих вони були більш виражені. Так, у І групі 

хворих показники гемоглобіну і кількості еритроцитів у крові були 

нижчими за норму у 1,13 та 1,21 раза відповідно. У ІІ групі відхилення 

досліджуваних показників було меншим від норми у 1,32 та 1,37 (р<0,05) 

раза. Ми фіксували достовірну різницю даних параметрів між І та ІІ 

групами (р<0,05). Рівень швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) у ІІ 
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досліджуваній групі виявився вищим, ніж у групі контролю та І групою (р<0,01; 

р<0,05). Аналізуючи показники згортання крові, було встановлено, що рівень 

фібриногену в двох досліджуваних групах, відрізнявся лише від показників 

контролю (р<0,05), у той же час, як протромбіновий індекс був нижчий у І групі. 

Проводячи оцінку електролітного балансу, ми з'ясували, що у хворих І групи 

переважали ознаки гіпонатріємії та гіпокаліємії, у той же час коли в пацієнтів ІІ 

групи спостерігалися нормальні показники рівня натрію та незначна гіперкаліємія. 

Рівень кальцію був знижений у ІІ досліджуваній групі, проте з І групою та 

групою контролю не було виявлено вірогідної різниці (p>0,05). Встановлено 

достовірне підвищення рівня фосфору у ІІ групі, порівняно з показниками норми 

та І групою (p<0,05). Кальцій-фосфорний продукт є одним з основних показників 

порушення мінерального та кісткового обміну. Згідно з отриманими даними 

встановлено, що в І групі показник кальцій-фосфорного продукту не перевищував 

аналогічних значень, порівняно з групою контролю, тоді як у пацієнтів ІІ групи 

даний показник був вірогідно вищий (p<0,05). Аналізуючи результати, ми 

встановили, що у хворих І групи лише в 2 (3,3%) пацієнтів спостерігалося 

підвищення кальцій-фосфорного продукту вище цільових значень, тоді як у 

хворих ІІ групи підвищення даного показника ми відзначали у 18 (30,0%) 

випадках. 

При оцінці нутріціологічного статусу було виявлено значне зниження рівня 

загального білка в пацієнтів, які потребували ГД, порівняно з групою контролю 

(p<0,05). Привертає увагу вірогідне зниження рівня альбуміну в двох 

досліджуваних групах, проте в діаліз-залежних хворих зміни були виражені 

більше (р<0,001).  

Показники азотного обміну в І групі хворих були в межах норми, тоді як у 

групі діалізних хворих спостерігалось значне підвищення цих даних навіть після 

сеансу адекватного ГД (р<0,001). 

В обстежуваних хворих спостерігалась незначна гіперхолестеринемія, 

порівняно з контрольною групою, проте за даним показником не було виявлено 

різниці між досліджуваними групами. Усі вищенаведені дані подані у табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Характеристика загально-клінічних показників у хворих на хронічну 

серцеву недостатність зі збереженою та втраченою функцією нирок 

Показники 

ХСН (n=120) 

Практично 

здорові 

(n=15) 

І група 

n=60 

ІІ група 

n=60 

р' 

 

Гемоглобін, г/л 127,3±5,13 119,4±6,43*** 104,6±6,89*** <0,05 

Еритроцити, 10
12

/л 4,7±0,34 4,2±0,55*** 3,1±0,79*** <0,05 

Лейкоцити, 10
9
/л 5,1±0,47 6, 7±0,74* 7,4±0,99* >0,05 

Лімфоцити, % 21,6±0,81 20,9±0,63*** 19,9±0,55*** >0,05 

ШОЕ, мм/год 6,9±2,13 7,3±0,77* 14,2±1,26* <0,05 

ПІ, % 96,2±1,41 87,4±1,53** 95,2±0,19 >0,05 

Фібриноген, г/л 3,2±0,27 3,5±0,03* 3,7±0,04* >0,05 

Натрій, ммоль/л 138,8±0,94 128,4±1,03*** 138,3±1,08 <0,05 

Калій, ммоль/л 3,8±0,07 3,4±0,05* 4,4±0,03** <0,05 

Кальцій, ммоль/л 2,31±0,02 2,3±0,03 2,2±0,05* >0,05 

Фосфор, ммоль/л 1,15±0,01 1,2±0,01 1,8±0,07* <0,05 

Ca*P, ммоль
2
/л

2
 3,28±0,07 3,3±0,05 4,4±0,04* <0,05 

Креатинін, мкмоль/л 76,1±4,19 118,9±1,59 217,6±1,74*** <0,05 

Сечовина, ммоль/л 6,3±0,19 7,1±0,24* 10,3±1,15*** <0,05 

Загальний білок, г/л 73,1±3,84 63,3±3,56* 58,4±2,47*** <0,05 

Альбуміни, г/л 52,2±3,21 44,2±1,57* 39,3±1,65*** <0,05 

Примітки: 1) р – вірогідність відмінності показника досліджуваної групи 

відносно групи здорових; 2) р' – вірогідність відмінності показника між 

досліджуваними групами; 3) * – рівень креатиніну та сечовини у ІІ групі, 

вказаний після сеансу ГД. 
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До сеансу ГД рівень креатиніну та сечовини в ІІ досліджуваній групі 

становив (842,2±40,4) мкмоль/л та (17,3±1,42) ммоль/л відповідно, що значно 

перевищувало аналогічні показники в групах контролю та порівняння (р<0,001; 

р<0,001). 

Аналізуючи отримані дані, ми можемо стверджувати, що у пацієнтів ІІ 

групи, спостерігаються виражені ознаки анемії, білкової недостатності та 

гіперфосфатемії, порівняно з групами контролю та хворих зі збереженою 

функцією нирок.  

 

3.3. Показники електричної та механічної провідності серця за даними 

електрокардіографії 

Зміни електричної та механічної провідності серця у хворих зі збереженою 

та втраченою функцією нирок представлені в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Основні патологічні електрокардіографічні показники у хворих зі 

збереженою та втраченою функцією нирок 

Показники 

ХСН (n=120) 

Всього 

хворих 

n=120 

(100%) 

І група 

n=60 

(100%) 

ІІ група 

n=60 

(100%) 

р 

Синусова тахікардія 109 (89,3) 51 (91,0) 58(100,0) =0,10 

Синусова брадикардія 5 (4,2) 4 (6,6) 1 (1,6) =0,18 

Фібриляція передсердь 9 (7,5) 6 (10,0) 3 (5,0) =0,24 

Шлуночкові екстрасистоли 12(9,7) 7 (11,2) 5 (8,1) =0,43 

Суправентрикулярна 

екстрасистолія 
3 (2,52) 1 (1,6) 2 (2,2) =0,49 

Сумарне порушення 

провідності по АВ-вузлі та 

ніжках пучка Гісса 

20 (16,7) 9 (15,0) 11(18,4) =0,40 

Примітки:1) n − кількість хворих; 2) у дужках відсоткове значення до 

кількості хворих; 3) р – точний критерій Фішера. 



75 

Екстрасистолія частіше турбувала хворих на АГ із ХСН, проте сумарне 

порушення провідності по ніжках пучка Гісса частіше мало місце у хворих із 

ХХН, яка корегована ГД, із ознаками ХСН. Також ми фіксували ознаки ГЛШ у 

всіх обстежуваних пацієнтів. 

 

3.4. Оцінка якості життя 

У ході дослідження нами було використано анкету оцінки ЯЖ SF-36 (The 

Short Form-36). Градієнт показників для різних категорій ЯЖ відповідав 

наступним інтервалам: низький показник – від 0 до 20 балів; понижений 

показник – від 21 до 40 балів; середній показник – від 41 до 60 балів; високий 

показник – від 81 до 100 балів. 

На основі проведеного нами аналізу окремих компонентів ЯЖ у хворих на 

ХСН зі збереженою та втраченою функцією нирок, було встановлено, що рівень 

ЯЖ у хворих осіб значно відрізняється від здорових осіб. Так, якщо показники 

ЯЖ у контрольній групі за більшістю компонентів були підвищені (більше 61 

бала) або високими (більше 81бала), у той час як у досліджуваних групах 

аналогічні показники не перевищували середніх значень (менше 60 балів). 

Порівняно з групою контролю, найбільш негативний вплив ХСН у двох 

досліджуваних групах чинив на фізичний стан (на 52,8% та 59,7% нижче 

відповідно порівняно з контролем) (табл.3.6). 

Таблиця 3.6 

Показники якості життя за опитувальником SF-36 

Показники 
Контроль 

(n=15) 

І група 

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 
р' 

1 2 3 4 5 

Загальне здоров‘я 69,2±11,43 44,7±8,31* 37,8±6,43** >0,05 

Фізичний стан 87,9±14,12 41,5±7,51* 35,4±1,56** >0,05 

Рольове функціонування 84,2±12,49 54,3±8,74* 32,4±1,73** <0,05 

Біль 91,3±14,53 59,4±4,03* 39,9±10,41** <0,05 

Життєва активність 74,1±14,23 47,6±11,12* 42,4±17,58** >0,05 
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Продовження таблиці 3.6 

1 2 3 4 5 

Соціальне функціонування 88,7±14,51 66,2±7,03* 47,7±1,51** <0,05 

Рольове емоційне 

функціонування 
84,6±23,47 55,8±3,98* 32,6±0,12** <0,05 

Психічне здоров'я 76,5±16,43 61,7±4,23* 43,0±1,41** <0,05 

Примітки: 1)* – р<0,05; 2)** – р<0,01 – вірогідність відмінності показника 

досліджуваної групи відносно групи здорових; 2) р' – вірогідність відмінності 

показника між досліджуваними групами. 

 

У хворих І групи показники ЯЖ за опитувальником SF-36 були 

вищими, ніж у пацієнтів на ГД із ХСН. Так, у ІІ досліджуваній групі 

показники рольового фізичного функціонування були вірогідно нижчими 

від аналогічного значення у групі порівняння на 40,3% (p<0,05).  

Схожа тенденція зберігалася і при аналізі показників соціального 

функціонування, рольового емоційного функціонування та психічного 

здоров'я, де вищезгадані значення були нижчими , порівняно з І групою 

відповідно на 27,9% (p<0,05), 41,6% (p<0,05) та 30,3% (p<0,05). 

Аналізуючи ЯЖ за узагальненим показником здоров'я, фізичними та 

психічними компонентами здоров'я, ми встановили, що в обох 

досліджуваних групах досліджувані показники були вірогідно нижчими 

порівняно з аналогічними в групі контролю (p<0,01).  

Зниження балів за узагальненим показником здоров'я та фізичним 

компонентом у групі хворих із ХХН V ст. із супутньою ХСН було більш 

значним і на 24,6% (p<0,05) та 23,5% (p<0,05) відповідно були нижчими , 

порівняно з хворими зі збереженою функцією нирок.  

Методом наукового спостереження було виявлено значне зниження 

психічного компоненту здоров'я у хворих, які перебувають на НЗТ, на 

25,5% (p<0,05) порівнюючи з групою хворих зі збереженою функцією нирок 

(рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Показники якості життя у хворих на хронічну серцеву 

недостатність залежно від функції нирок. 

Примітка: 1) * – р<0,05; 2)** – р<0,01; 3) # – р<0,05 порівняно між І та ІІ 

групами. 

 

Зниження психічного компоненту здоров'я наштовхнуло нас на думку, що 

можливо НЗТ, а не ХСН впливають на самопочуття пацієнтів, тому ми провели 

опитування 30 пацієнтів, які перебували на ГД, проте не мали супутньої ХСН, 

опитані пацієнти були репрезентативними з досліджуваною групою хворих за 

віком, статтю, тривалістю лікування гемодіалізом, показником eKT/V, ІМТ. Для 

оцінки ЯЖ у пацієнтів із втраченою функцією нирок ми використали 

специфічний опитувальник Kidney Disease Quality of Life Short Form  

(KDQL-SFᵀᴹ) розроблений у США R. D. Heys та іншими [173]. 

У хворих, що знаходяться на ГД без супутньої ХСН, показники ЯЖ за 

опитувальником KDQOL-SF™ були вищими, ніж у пацієнтів на ГД із ХСН.  

Виявилося, що у хворих на ХХН, яка корегована ГД, наявність ХСН 

значно сильніше обмежує повноцінне життя, ніж у хворих з ізольованою 

термінальною ХХН. У пацієнтів без супутньою ХСН більшість показників 

знаходились в інтервалі більше 51 бала, що свідчить про середній рівень ЯЖ. 
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Тоді як у групі хворих ХХН V ст., яка корегована ГД, із ХСН, показники ЯЖ за 

різними категоріями були суттєво нижчими (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Показники якості життя за опитувальником Kidney Disease Quality of Life 

Short Form (KDQL-SFᵀᴹ) 

Показники 

ХХН V ст., 

корегована ГД, 

без ХСН 

(n=40) 

ХХН V ст., 

корегована ГД, із 

ХСН 

(n=60) 

Загальне здоров‘я 38,2±7,21 37,8±6,43 

Фізичний стан 41,7±3,42 35,4±1,56* 

Рольове функціонування 37,2±2,71 32,4±1,73* 

Біль 55,4±13,31 39,9±10,41 

Життєва активність 43,3±15,08 42,4±17,58 

Соціальне функціонування 54,9±3,52 47,7±1,51* 

Рольове емоційне функціонування 40,6±1,91 32,6±0,12* 

Психічне здоров'я 59,7±4,21 43,0±1,41* 

Важкість захворювання нирок 35,3±9,11 20,7±3,19* 

Вплив на повсякденну діяльність 54,5±1,13 47,6±3,02* 

Когнітивні функції 64,8±14,6 51,4±13,3 

Симптоми і проблеми 64,7±13,3 50,4±12,9 

Якість соціальної взаємодії 64,9±9,7 62,1±10,3 

Працездатність 31,9±4,9 11,2±3,0* 

Сон 56,3±11,4 55,4±11,3 

Сексуальні функції 52,2±8,7 31,7±6,6* 

Соціальна підтримка 54,5±11,2 52,8±9,9 

Задоволеність мед. допомогою 49,4±11,6 48,9±11,9 

Примітка: 1) * – р<0,05 вірогідна різниця між досліджуваною групою та 

хворими, які отримують нирково-замісну терапію методом гемодіалізу, але не 

мають супутньої хронічної серцевої недостатності. 
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Найбільший негативний вплив ХСН створювала на сприйняття фізичного 

стану – зниження показників в 1,4 раза, рольового фізичного і емоційного 

функціонування – в 1,4 та 1,2 раза, психічне здоров'я – у 1,4 раза відповідно 

порівняно з хворими, які не мали супутньої ХСН (р<0,05). У хворих із 

комбінованою патологією значно знижувались бали за показниками 

працездатності та сексуальної функції. Так, відповідні категорії ЯЖ були в 2,8 

та 1,6 раза нижчими, аніж у хворих без ХСН (р<0,01). Отримані дані схожі з 

даними дослідження ЯЖ у хворих на різні види ЗНТ та у хворих із 

комбінованою патологією [59, 171, 223, 233]. 

Для виявлення причинно-наслідкового зв‘язку між сприйняттям ЯЖ і 

показниками насосної та скоротливої функції серця, ми провели вивчення 

кореляційної матриці. 

У І групі хворих аналіз виявив достовірний прямий зв‘язок помірної сили з 

показником фракції викиду з одного боку та показником загального здоров‘я 

(r=0,45; р<0,05) з іншого (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Взаємозв’язок показників ЯЖ із показниками насосної та скоротливої 

функції серця у хворих І групи (n=60) 

Категорії якості життя 
Фракція 

викиду 
ІММЛШ КДО КСО 

Загальне здоров‘я 0,45* −0,31 −0,48* 0,32 

Фізичний стан 0,23 −0,14 −0,32 −0,37* 

Рольове функціонування 0,09 −0,03 −0,19 −0,46 

Біль 0,39 −0,46* −0,47 −0,18 

Життєва активність 0,11 −0,15 0,01 −0,32 

Соціальне функціонування 0,14 −0,25 −0,42* 0,09 

Рольове емоційне функціонування 0,17 −0,20 −0,31 −0,24 

Психічне здоров'я 0,34 0,08 −0,52 −0,03 

Примітка: 1) ІММЛШ – індекс маси міокарда; 2) КДО – кінцевий 

діастолічний об‘єм; 3) КСО – кінцевий систолічний об‘єм; 4) * – р<0,05 

вірогідна різниця.  
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Знайдено достовірний негативний кореляційний зв'язок середньої сили між 

ІММЛШ та категорією ЯЖ «біль» (r=−0,46; р<0,05). У той же час знайдено 

негативний кореляційний зв'язок середньої сили між КДО з одного боку та 

такими категоріями ЯЖ як: загальне здоров'я та соціальне функціонування 

(r=−0,46; р<0,05), (r=−0,42; р<0,05) відповідно. Звертає на себе увагу і 

достовірний середньої сили взаємозв‘язок між КСО та сприйняття ЯЖ за 

категорією «фізичний стан» (r=−0,37; р<0,05). 

Проаналізувавши кореляційну матрицю в ІІ групі хворих, ми виявили 

взаємозв‘язок параметрів ЯЖ із насосною функцією серця (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Взаємозв’язок показників ЯЖ із показниками адекватності ГД та 

скоротливої функції серця у хворих ІІ групи (n=60) 

Категорії якості життя 
Фракція 

викиду 
ІММЛШ КДО КСО 

Загальне здоров‘я 0,37* −0,41 −0,33* −0,24 

Фізичний стан 0,04 −0,14 −0,25 −0,19 

Рольове функціонування 0,28 −0,03 −0,17 0,02 

Біль 0,36* −0,46* −0,32* −0,23 

Життєва активність 0,34* −0,15 −0,35 −0,34* 

Соціальне функціонування 0,18 0,25 −0,18 −0,41* 

Рольове емоційне функ. −0,03 −0,20 −0,22 −0,16 

Психічне здоров'я 0,27 0,08 −0,51* −0,28 

Примітка: 1) ІММЛШ – індекс маси міокарда; 2) КДО – кінцевий 

діастолічний об‘єм; 3) КСО – кінцевий систолічний об‘єм; 4) * – р<0,05 

вірогідна різниця. 

 

Так, спостерігалась пряма кореляція між ударним об‘єм (УО) та рольовим 

емоційним функціонуванням (r=0,38; р<0,05). Фракція викиду (ФВ) із 

помірною силою зв‘язку корелювала з загальним здоров‘ям (r=0,37; р<0,05), 

інтенсивністю болю (r=0,36; р<0,05), життєвою активністю (r=0,34; р<0,05). 

Відзначено непрямий кореляційний зв'язок між ІММЛШ та параметрами 



81 

інтенсивності болю (r=−0,46; р<0,05). У той же час знайдено негативний 

кореляційний зв'язок середньої сили між КДО з одного боку та такими 

категоріями ЯЖ як: загальне здоров'я (r=−0,33; р<0,05), сприйняття болю 

(r=−0,32; р<0,05) та психічне здоров'я (r=−0,51; р<0,05). Слід звернути увагу і 

на вірогідний взаємозв‘язок середньої сили між КСО та сприйняття ЯЖ за 

категоріями життєва активність (r=−0,37; р<0,05) та соціальне функціонування 

(r=−0,41; р<0,05). Збільшення маси в період між сеансами ГД негативно 

корелювало з такими показниками ЯЖ, а саме: загальне здоров‘я (r=−0,53; 

р<0,05), фізичний стан (r=−0,34; р<0,05), інтенсивність болю (r=−0,51; р<0,05), 

життєва активність (r=−0,32; р<0,05). 

Отримані дані свідчать, що наявність ХСН суттєво впливає на сприйняття 

ЯЖ в обох досліджуваних групах. Цікавим є те, що при комбінованій патології 

ХХН та ХСН порушення основних показників ЯЖ супроводжується 

негативним впливом на загальне здоров‘я та сприйняття тілесного болю, а 

також на психічне здоров'я. 

Нами встановлено, що значне підвищення маси тіла в період між сеансами 

ГД суттєво погіршує сприйняття категорії якості життя в групі діаліз-залежних 

пацієнтів. У діаліз-залежних хворих із ХСН показники ЯЖ у більшості 

категорій були значно нижчими від середніх. 

Проведений кореляційний аналіз показав, що в обох досліджуваних групах 

показники ЯЖ тісно пов‘язані зі змінами насосної функції серця. 

 

3.5. Ремоделювання серця за даними ехокардіографії 

Після проведених досліджень було з‘ясовано, що показники КДР і КСР у 

хворих на АГ із ХСН були значно вищі – у 1,19 (р<0,001) і 1,17 раза відповідно 

(р<0,01), значення КДО і КСО вищі в 1,32 (р<0,001) і 1,28 (р<0,01), що свідчить 

про дилатацію ЛШ. У діалізних хворих ці показники були значно вищими, 

перевищуючи нормальні показники КДР і КСР в 1,24 і 1,20 раза (р<0,001), а 

показники КДО і КСО – в 1,52 і 1,53 раза відповідно (р<0,001). Показник КДО у 

ІІ групі був вірогідно вищим, порівняно з І групою (р<0,05) (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.10 

Показники ультразвукового дослідження серця в обстежених хворих 

Параметри 

Контроль 

n=15 

І група 

n=60 

ІІ група 

n=60 

КДР, мм 42,9±0,77 51,6±0,88* 55,2±1,41*ˆ 

КСР, мм 30,9±0,91 37,3±0,86* 42,1±0,93** 

КДО, мл 97,4±3,57 132,7±5,36*** 149,3±6,24***ˆ 

КСО, мл 43,2±4,75 53,7±3,87 59,8±8,32* 

УО, мл 78,5±5,16 92,5±7,94 95,2±8,47 

ФВ, % 62,4±0,60 55,1±0,91* 56,4±1,12* 

ТЗСЛШ, мм 8,2±0,23 11,8±0,22** 12,2±0,41** 

ТМШП, мм 8,4±0,24 11,9±0,29** 12,9±0,34**ˆ 

ММЛШ, г 126,1±7,83 289,4±8,36*** 294,1±11,7*** 

ІММЛШ, г/м² 69,4±3,21 153,8±4,6*** 168,6±4,7*** 

ВТС, % 0,38±0,01 0,46±0,02* 0,44±0,04* 

ПЗР ЛП, мм 32,1±0,72 46,4±0,12* 46,9±0,11* 

Примітка: 1) * - р<0,05; 2) ** - р<0,01; 3) *** - р<0,001, порівняно з 

контрольною групою; 4)ˆ - р<0,05, порівняно між І та ІІ групами. 5) ВТС – 

відносна товщина серцевої стінки; ІММЛШ – індекс маси міокарда лівого 

шлуночка; КДО – кiнцево-дiастолiчний об'єм; КДР – кiнцево-дiастолiчний 

розмiр; КСР – кінцево-систолічний розмiр; КСО – кінцево-систолічний об'єм; 

ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка; ПЗР ЛП – передньо-задній розмір 

лівого передсердя; ТЗС ЛШ – товщина задньої стінки лівого шлуночка; ТМШП 

– товщина міжшлуночкової перетинки; УО – ударний об'єм; ФВ ЛШ – фракція 

викиду лівого шлуночка. 
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Схожі зміни виявлені і при вимірюванні ТМШП і ТЗСЛШ. Так, у групі з 

АГ ці показники збільшились в 1,37 і 1,32 (р<0,001), а у діаліз-залежних хворих 

в 1,43 і 1,41 раза (р<0,001) відповідно відносно аналогічних значень у 

практично здорових людей. Слід звернути увагу на достовірне збільшення 

ТМШП у ІІ групі хворих порівняно, з І групою (р<0,05). УО в обох групах 

значно не відрізнялися від показників норми. 

Показники ММЛШ, ІММЛШ зростали в діалізних хворих. Так, якщо 

вищевказані показники в І групі перевищували нормальні значення в 2,12 та 

2,07 (р<0,001), то у ІІ групі ці показники перевищували норму відповідно в 2,33 

та 2,21 раза (р<0,001). Показники ВТС були значно вищими в І групі, 

перевищуючи нормальні значення в 1,21 (р<0,01), тоді, як у ІІ групі вони 

перевищували норму в 1,16 раза (р<0,05). 

Аналіз структурно-геометричних показників, продемонстрував, що в двох 

досліджуваних групах найчастіше розвивалась концентрична ГЛШ: у І групі – у 

53,3% хворих і в ІІ групі – у 48,3% відповідно. У ІІ групі був високий показник 

поширеності ексцентричної ГЛШ – 33,4%, тоді коли у хворих на АГ цей варіант 

ремоделювання спостерігався значно рідше – лише у 6,7% хворих (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Типи ремоделювання серця 

Типи ремоделювання 
Контроль 

n=15 

І група 

n=60 

ІІ група 

n=60 
p 

1 2 3 4 5 

Норма 10 (66,6) 5 (8,3) 0 (0) =0,0287 

Концентричне ремоделювання 4 (26,7) 19 (31,7) 11 (18,3) =0,0696 

Концентрична ГЛШ 1 (6,6) 32 (53,3) 29 (48,3) =0,3576 

Ексцентрична ГЛШ 0 (0) 4 (6,7) 20 (33,4) =0,0002 

Примітки: 1) n − кількість хворих; 2) у дужках відсоткове значення до 

кількості хворих; 3) р – точний критерій Фішера (порівняно між групами зі 

збереженою та втраченою функцією нирок; 4) ГЛШ – гіпертрофія лівого 

шлуночка. 
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Нами було помічено, що в популяції хворих з ексцентричною ГЛШ 

переважали жінки (12 випадків – середній вік яких склав (58,4±0,73) років, які 

перебували на ГД більше 4 років). 

Підсумовуючи отримані дані, ми можемо констатувати, що структурне 

ремоделювання міокарда спостерігалось в обох групах досліджуваних хворих. 

Проте в групі діаліз-залежних хворих ексцентричне ремоделювання міокарда 

визначалося вірогідно частіше. Розвиток ексцентричної ГЛШ під впливом ГД є 

одним із найбільш несприятливих типів ремоделювання. У ІІ групі 

ексцентрична ГЛШ виявлялася частіше у жінок, аніж у чоловіків, різниця була 

статистично значущою (p<0,001). 

Важливим критерієм функції серця є й оцінка діастолічної функції, даний 

показник оцінювався за аналізом трансмітральних потоків (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Результати аналізу показників допплер-Ехокогдіоскопії  

 в обстежуваних хворих 

Параметри 
Контроль 

n=15 

І група 

n=60 

ІІ група 

n=60 

Е, м/с 0,78±0,02 0,59±0,09* 0,79±0,07 

А, м/с 0,54±0,01 0,81±0,04** 0,68±0,11 

Е/А 1,21±0,07 0,79±0,06** 1,17±0,09ˆˆ 

DT, мс 92,14±11,73 106,74±13,59 90,50±13,38 

IVRT, мс 205,16±23,37 232,49±19,76 200,70±28,13 

Примітка: 1) * – р<0,05; ** – р<0,01, порівняно з контрольною групою;  

2) ˆˆ – р<0,01, порівняно між І та ІІ групами; 2) А – максимальна швидкість 

пізнього діастолічного наповнення; Е – максимальна швидкість раннього 

діастолічного наповнення; DT – час уповільнення кровотоку раннього 

діастолічного наповнення; IVRT – час ізоволюмічного розслаблення. 

 

Аналізуючи отримані дані, ми встановили, що максимальна швидкість 

раннього піку діастолічного наповнення (Е) була вірогідно нижчою в І групі 

хворих, порівняно з нормальними значеннями (p<0,05). У той же час у цій групі 
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ми фіксували підвищення показника максимальної швидкості трансмітрального 

кровотоку під час систоли лівого передсердя (А), порівняно з групою контролю 

(p<0,05). Оцінюючи співвідношення максимальних швидкостей раннього і 

пізнього наповнення (Е/А), ми фіксували вірогідно нижчі значення в І групі 

хворих, порівняно з контрольною та порівнювальною групами (p<0,05; p<0,05 

відповідно). 

При оцінці середніх значень показників трансмітрального потоку в 

пацієнтів ІІ групи не спостерігалось змін, порівняно з контролем (p>0,05). 

Тому, ми провели розподіл хворих, залежно від типу ДД ЛШ (табл. 3.13). Було 

з‘ясовано, що в пацієнтів І групи переважав перший тип (порушення 

розслаблення) ДД ЛШ, такий тип трансмітрального потоку мали 52 (86,7%) 

пацієнти. Водночас у ІІ групі лише 26 (43,3%) пацієнтів мали характерні зміни 

для першого типу ДД ЛШ. Можна стверджувати, що АГ впливає на розвиток 

даного типу ДД ЛШ. Ми зафіксували псевдонормальний тип ДД ЛШ у 22 

(36,7%) пацієнтів ІІ групи на противагу 6 (10,0%) хворим у І групі. Що 

стосується найбільш несприятливого рестриктивного типу ДД ЛШ, то він 

спостерігався в 12 (20,0%) діаліз-залежних хворих та у 2 (3,3%) пацієнтів із 

групи АГ із ХСН. 

Таблиця 3.13 

Розподіл хворих, залежно від типу порушення діастолічної функції 

міокарда лівого шлуночка 

Тип діастолічної 

дисфункції 

Контроль 

n=15 

І група 

n=60 

ІІ група 

n=60 
p 

Норма 10 (66,7) 0 (0) 0 (0) =0,0287 

Порушення 

розслаблення 
5 (32,3) 52 (86,7) 26 (43,3) =0,0001 

Псевдонормальний 0 (0) 6 (10,0) 22 (36,7) =0,005 

Рестриктивний 0 (0) 2 (3,3) 12 (20,0) =0,0042 

Примітки: 1) n − кількість хворих; 2) () – у дужках відсоткове значення до 

кількості хворих; 3) р – точний критерій Фішера. 

 



86 

Також слід звернути увагу на той факт, що псевдонормальний та 

рестриктивний типи виявляли частіше в жінок, які перебували на НЗТ більше 4 

років. Так, 14 (23,3%) хворих жіночої статі з псевдонормальним типом ДД ЛШ 

та 9 (15,0%) жінок із рестриктивним типом ДД ЛШ, середній вік яких склав 

(60,5±1,13) роки. Також 8 (13,3%) (6 жінок та 2 чоловіки) діаліз-залежних 

пацієнтів із рестриктивним типом ДД ЛШ мали супутній цукровий діабет. 

Підсумовуючи отримані дані, ми констатували, що ДД ЛШ спостерігалась 

в обох групах досліджуваних хворих. Проте для хворих І групи, незалежно від 

віку та тривалості АГ, характерні помірні зміни трансмітрального потоку 

відповідно до типу порушення розслаблення.  

 

3.6. Показники хронічного запалення 

Для оцінки проявів хронічного запалення ми аналізували рівень СРБ та 

ФНП-α в обстежуваних хворих (рис. 3.6 та рис. 3.7). 

Було з‘ясовано, що рівні СРБ та ФНП-α в обох досліджуваних групах були 

вищими, порівняно з практично здоровими людьми (СРБ – 6 [0; 6] мг/л, ФНП-α 

– (23,6±3,62) пг/мл). 
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Рис. 3.6. Коробкові графіки рівня 

СРБ у обстежених групах.  

Рис. 3.7. Коробкові графіки рівня 

ФНП-α в обстежуваних групах.  
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Так, показники СРБ та ФНП-α в І групі перевищували нормальні значення 

відповідно в 1,5 та 2,68 раза (СРБ – 9,0 [3; 24] мг/л, (p<0,01); ФНП-α – 

(63,2±12,29) пг/мл, (p<0,001), у той час як у пацієнтів ІІ групи аналогічні 

показники перевищували норму відповідно в 4,00 та 4,39 раза (24,0  

[12; 24] мг/л, (p<0,001); (103,5±25,61)пг/мл, (p<0,001)). Так, у пацієнтів ІІ групи 

рівень СРБ та ФНП-α був вищим за аналогічні показники І групи і перевищував 

дані значення в 2,7 та 1,64 раза відповідно (p<0,001; p<0,001). Високий рівень 

СРБ у групі діалізних хворих може бути спровокований хронічним запаленням, 

яке є невід‘ємною ознакою при термінальній уремії [8, 98, 186, 189]. 

Ми встановили прямий кореляційний зв'язок середньої сили між рівнем 

ФНП-α та СРБ в обох досліджуваних групах, але у групі діалізних хворих цей 

зв'язок виявився значно сильнішим (r=0,52; p<0,05 та r=0,65; p<0,05 відповідно) 

(рис. 3.8 та рис.3.9). 

 

СРБ І група = -14,78 + ,40059 * ФНП-а  І група

Correlation: r = ,52413

30 40 50 60 70 80 90

ФНП-а, пг/мл І група

-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

С
Р

Б
, 

м
г/

л
 І

 г
р

у
п

а

95% confidence  

Рис. 3.8. Кореляція між рівнем СРБ та ФНП-α у хворих І групи. 

СРБ  ІІ група = -20,91 + ,41985 * ФНП-а ІІ група

Correlation: r = ,64965
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Рис. 3.9. Кореляція між рівнем СРБ та ФНП-α у хворих ІІ групи. 
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Також встановлено прямий сильний кореляційний зв‘язок між рівнем СРБ 

та ІММЛШ у І групі – (r=0,76; р<0,001) та у ІІ групі – (r=0,72; р<0,001). 

Встановлено зворотний взаємозв‘язок між рівнем гемоглобіну та СРБ, хоча 

в групі хворих, які отримують ГД, даний взаємозв‘язок був сильним (r=−0,79; 

р<0,001), а в групі хворих зі збереженою функцією нирок – середньої сили 

(r=−0,54; р<0,001). 

Підвищення рівня запальних цитокінів відіграє важливу роль у розвитку 

ремоделювання серця в обох досліджуваних групах. У діаліз-залежних 

пацієнтів анемія може впливати на підвищення рівня СРБ. Тому виникає 

необхідність створення чіткого алгоритму дифдіагностики причини підвищення 

даного біомаркера. 

 

3.7. Особливості ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічну 

серцеву недостатність, залежно від функції нирок  

Із метою встановлення функції ендотелію судин ми визначали рівень ЕТ-1, 

підвищена концентрація якого, асоціюється з ЕД [38, 41, 64, 178]. Різниця між 

досліджуваними показниками представлена на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Рівень ЕТ-1 у досліджуваних групах. 

Примітка: 1) * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001, порівняно з контрольною 

групою; 2) ˆˆ - р<0,01; ˆˆˆ - р<0,001, порівняно між І та ІІ групами. 
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З отриманих результатів можна зробити висновок, що у хворих ІІ групи 

рівень ЕТ-1 виявися значно вищим, ніж аналогічні показники в групах 

контролю та порівняння (р<0,001 та р<0,001). 

На нашу думку, підвищення рівня даного маркера в пацієнтів, які 

перебувають на ГД, спричинене хронічним запаленням та уремічною 

інтоксикацією. Із літературних джерел відомо про взаємозв‘язок рівня ЕТ-1 із 

функціональним класом ХСН [38, 159]. Однак як виявилося під час проведення 

нашого дослідження при однаковому функціональному класі ХСН у хворих 

обох досліджуваних груп рівень даного маркера був значно вищим у пацієнтів, 

які перебувають на ГД, що вірогідно пов‘язано з більш вираженою ЕД серед 

цих досліджуваних. 

Дисбаланс рівня кальцію та фосфору негативно впливає на оцінку 

тривалості життя у хворих із ХХН [70, 77]. Тому виникла думка оцінити вплив 

даного порушення на ендотеліальну функцію судин. Досліджуючи вплив 

порушення фосфорно-кальцієвого обміну на розвиток ЕД, ми провели 

кореляційний аналіз між рівнем кальцію, фосфору та ЕТ-1 (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14  

Кореляційна матриця між рівнем ЕТ-1 та деякими показниками 

мінерального обміну 

Параметри 

І група 

n=60 

ІІ група 

n=60 

ЕТ-1, пг/мл ЕТ-1, пг/мл 

Кальцій, ммоль/л -0,42 0,48* 

Фосфор, ммоль/л 0,32* 0,91* 

Кальцій*Фосфор, 

ммоль
2
/л

2
 

0,31* 0,77* 

Примітка: 1) * – критерій вірогідності р<0,05. 

 

У І групі встановлено прямий зв'язок середньої сили між рівнями ЕТ-1 та 

фосфору (r=0,32; р<0,05) та між ЕТ-1 та кальцій-фосфорним продуктом (r=0,31; 

р<0,05). У пацієнтів ІІ групи взаємозв‘язок між концентраціями ЕТ-1 та 
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фосфору був значно сильніший (r=0,91; р<0,05), ніж між рівнями ЕТ-1 та 

кальцій-фосфорним продуктом (r=0,77; р<0,05). Поява тісного взаємозв‘язку 

між рівнями ЕТ-1 та фосфору свідчить про те, що гіперфосфатемія є 

незалежним предиктором розвитку ЕД. У пацієнтів ІІ групи було встановлено 

прямий достовірний зв'язок середньої сили між рівнем кальцію та 

концентрацією ЕТ-1 (р<0,05), тоді як у пацієнтів І групи даний зв'язок не був 

достовірним (р>0,05). 

Виявлений взаємозв‘язок між рівнем ФНП-α та ЕТ-1 в обох досліджуваних 

групах вказує на те, що одночасне підвищення даних маркерів є значним 

предиктором розвитку ЕД та серцево-судинних ускладнень у хворих на ХСН, 

незалежно від функції нирок. Оскільки ЕТ-1 спричиняє ендотелійзалежну 

вазоконстрикцію, що провокує синтез ФНП-α, який опосередковано через СРБ 

впливає на підвищення рівня ЕТ-1. 

Таким чином, формується «хибне коло» патогенетичних перетворень, які 

призводять до прогресування хвороби. У той же час підвищення рівня СРБ у 

крові хворих, які перебувають на ГД, хоч і є беззаперечним фактором 

прогресування ХСН, у меншій мірі може прогнозувати розвиток ЕД у даній 

популяції. Підсумовуючи результати спостереження, ми дійшли висновку, що 

рівні СРБ, ФНП-α, ЕТ-1 у хворих, які перебувають на ГД, істотно відрізняються 

від аналогічних показників у пацієнтів зі збереженою функцією нирок, що, 

вірогідно, пов‘язане з більш вираженими ознаками запалення та ЕД серед 

діалізних пацієнтів. Ми фіксували вплив ФНП-α на розвиток ЕД у обох 

досліджуваних групах. Проте незважаючи на більш високий рівень СРБ у групі 

хворих із ХХН V ст., яка корегована ГД, із ХСН, кореляційний зв'язок між цим 

маркером та ЕТ-1 був менш виражений, аніж у пацієнтів І групи. 

У І групі встановлено прямий середньої сили зв'язок між СРБ та ЕТ-1  

(рис. 3.11) (r=0,56; р<0,05) та між ФНП-α та ЕТ-1 (рис. 3.13) (r=0,48; р<0,05). У 

пацієнтів ІІ групи взаємозв‘язок між рівнями СРБ та ЕТ-1 (рис. 3.12) – навпаки 

слабший (r=0,37; р<0,05), між ФНП-α та ЕТ-1 (рис. 3.14) був значно сильнішим 

(r=0,58; р<0,05). 
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СРБ І група = -24,07 + 3,5419 * ЕТ-1 ІІ група

Correlation: r = ,55974
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Рис. 3.11. Кореляція між рівнем СРБ та ЕТ-1 у хворих І групи. 

СРБ ІІ група = -30,52 + 4,5446 * ЕТ-1 ІІ група

Correlation: r = ,37214
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Рис. 3.12. Кореляція між рівнем СРБ та ЕТ-1 у хворих ІІ групи. 

ТНФ І група = 20,226 + 4,3281 * ЕТ-1 І група

Correlation: r = ,48414
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Рис. 3.13. Кореляція між рівнем ФНП-α та ЕТ-1 у хворих І групи. 

ТНФ ІІ група = -26,76 + 10,963 * ЕТ ІІ група

Correlation: r = ,57802
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Рис.3. 14. Кореляція між рівнем ФНП-α та ЕТ-1 у хворих ІІ групи. 
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3.8. Характеристики показників екстрацелюлярного матриксу в 

обстежуваних хворих та прогностична роль тканинного інгібітора 

матриксних металопротеїназ-1 

Слід звернути увагу на аналіз отриманих даних рівня тканинного інгібітора 

матриксних металопротеїназ ТІМП-1 (рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15. Рівень тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1 у 

сироватці хворих на ХСН із збереженою та втраченою функцією нирок. 

 

Так, з отриманих результатів випливає, що рівень ТІМП-1 значно 

перевищував показники норми (486 [383; 522,8] нг/мл) – у 2,29 (1113 [1021; 

1174] нг/мл), (p<0,001) у хворих І групи та в 2,50 раза (1217  

[1156; 1395] нг/мл) у пацієнтів із втраченою функцією нирок. Також ми 

фіксували різницю і між досліджуваними групами, так рівень ТІМП-1 у ІІ групі 

у 1,09 раза перевищував аналогічні значення в І групі хворих (p<0,001). 

Із метою уточнення взаємозв‘язку рівня ТІМП-1 та структурних 

показників серця ми провели аналіз кореляційної матриці.  

Під час його проведення нами було встановлено прямий достовірний 

кореляційний зв'язок середньої сили між ТІМП-1 та КДО, ІММЛШ, ТЗСЛШ та 

ТМШП у І досліджуваній групі (p<0,05), тоді як у ІІ групі встановлено зв‘язок 

між ТІМП-1 та КСО, КДО, ІММЛШ, передньо-заднім розміром ЛП (p<0,05), а 

також не було виявлено вірогідної залежності з показником ТЗСЛШ та ТМШП 

(таб.3.15). 
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Таблиця 3.15 

Кореляційний зв'язок між рівнем тканинного інгібітора матриксних 

металопротеїназ-1 та розмірами серця у І та ІІ групах 

(рангова кореляція за Спірманом) 

Показники КСО КДО ІММЛШ УО ПЗР ЛП ТЗСЛШ ТМШП 

І група 

ТІМП-1, 

нг/мл; 

0,20 0,36* 0,46* 0,46* 0,11 0,33* 0,39* 

ІІ група 

ТІМП-1, 

нг/мл; 

0,36* 0,38* 0,42* 0,34* 0,43* 0,15 0,21 

Примітка: 1) * - значення, де p<0,05; 2) ТІМП-1 – тканинний інгібітор 

матриксних металопротеїназ-1; ІММЛШ  – індекс маси міокарда лівого 

шлуночка; КДО – кiнцево-дiастолiчний об'єм; КСО – кінцево-систолічний 

об'єм; ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка; ПЗР ЛП – передньо-задній 

розмір лівого передсердя; ТЗС ЛШ – товщина задньої стінки лівого шлуночка; 

ТМШП – товщина міжшлуночкової перетинки; УО – ударний об'єм. 

 

Встановлений зв'язок вказує на те, що в І групі рівень ТІМП-1 мав 

більш виражений зв'язок із показниками товщини серцевої стінки, тоді як у 

ІІ групі даний маркер був більш пов'язаний із показниками дилатації 

порожнин серця (об‘ємними показниками). 

Виявлені розбіжності в досліджуваних групах привели до необхідності 

детального аналізу типів ремоделювання серця. Аналіз структурно-

геометричних показників, які характеризують розмір і об‘єм ЛШ, 

продемонстрував, що в двох досліджуваних групах найчастіше розвивалась 

концентрична ГЛШ: у І групі – у 53,3% хворих, і в ІІ групі – у 42,85% 

відповідно. Однак у ІІ групі також був високим показник поширеності 

ексцентричної ГЛШ (30,95%), тоді як у хворих на АГ цей варіант 

ремоделювання ми спостерігали значно рідше – лише в 12,0% хворих  

(табл. 3.16).  
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Таблиця 3.16 

Концентрація тканинного інгібітора матриксних металопротиїназ-1 

при різних варіантах ремоделювання серця 

Типи ремоделювання 
І група 

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 
р 

Норма: 

ТІМП-1, нг/мл; 
643 [425;799] - =0,23 

Концентр. ремодел.: 

ТІМП-1, нг/мл 
1001 [928; 1078] 1076 [1044; 1133] =0,44 

Концентр. ГЛШ: 

ТІМП-1, нг/мл; 
1030 [943; 1070] 1150 [1071; 1202] =0,26 

Ексцентрична ГЛШ: 

ТІМП-1, нг/мл; 
1207 [1189; 1225] 1348 [1226; 1440] =0,03 

Примітки: 1) n − кількість хворих; 2) у дужках відсоткове значення до 

кількості хворих; 3) р – точний критерій Фішера; 4) ТІМП-1 – тканинний 

інгібітор матриксних металопротеїназ-1. 

 

Порівнявши рівень ТІМП-1 і типи ремоделювання, ми виявили, що для 

ексцентричного ремоделювання характерним було підвищення рівня ТІМП-1 

більше як на 1200 нг/мл, тоді як для концентричної перебудови рівень даного 

біомаркера не перевищував зазначеної позначки. 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що підвищення ТІМП-1 

понад 1200 нг/мл сприяло розвитку ексцентричного ремоделювання в обох 

досліджуваних групах, тоді як для інших типів ремоделювання були характерні 

нижчі показники досліджуваного маркера. Можна припустити, що підвищення 

рівня ТІМП-1 понад 1200 нг/мл супроводжується вираженим дисбалансом у 

системі ММП у бік переважання деградації колагену над синтезом.  

Для оцінки впливу рівня ТІМП-1 на ЕД ми провели кореляційний аналіз між 

ТІМП-1 та ЕТ-1 (Рис. 3.16-3.17). Встановлено сильний прямий достовірний 

кореляційний зв'язок між досліджуваними показниками в обох групах: у І групі 

(r=0,73; р<0,001), а в ІІ групі (r=0,70; р<0,001). Поява такого сильного 

взаємозв‘язку вказує на те, що ТІМП-1 впливає на перебудову ЕЦМ не лише в 

серці, а й в судинах, що призводить до ЕД судин. 
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Scatterplot of  TIMP-1 against  ЕТ-1
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Рис. 3.16. Кореляція між показниками ТІМП-1 та ЕТ-1 у хворих І групи. 

 

Scatterplot of TIMP-1 against ET-1

 TIMP-1:ET-1:   r = 0,6986; p = 0,00000
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Рис. 3.17. Кореляція між показниками ТІМП-1 та ЕТ-1 у хворих ІІ групи. 

 

Під час проведення кореляційного аналізу нами було виявлено прямий 

зв'язок середньої сили між рівнем ТІМП-1 та загальним холестерином (r=0,31; 

р<0,05) у пацієнтів І групи, проте в пацієнтів ІІ групи, незважаючи на вищі 

рівні ТІМП-1, кореляційний зв'язок між даними показниками був слабкий та не 

достовірний (r=0,27; р>0,05). 

Хворі знаходились під спостереженням протягом 2 років. Упродовж 

даного періоду 12 (20,0%) хворих із І групи та 18 (30,0%) пацієнтів ІІ групи 

були госпіталізовані до стаціонару повторно з приводу декомпенсації ХСН, 

включаючи 4 діаліз-залежних пацієнтів, які померли від ССУ. Ми реєстрували 

частоту первинної кінцевої точки – це всі види смертності від ССУ, за 

комбіновану вторинну кінцеву точку прийняли випадки госпіталізації з 
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приводу декомпенсації ХСН та розвиток нефатальних інфаркту міокарда чи 

інсульту, епізоди коронарної реваскуляризації чи шунтування.  

Слід зауважити, що підвищення рівня ТІМП-1 більше 1040 нг/мл 

пов‘язувалось із більшим ризиком госпіталізації через декомпенсовану ХСН та 

розвитку ССУ упродовж 2 років у пацієнтів обох досліджуваних груп. Так, у 22 

(36,7%) пацієнтів І групи та в 37 (61,7%) хворих ІІ було зафіксовано 

підвищення даного маркера вище зазначеного рівня. 

Аналізуючи прогноз погіршення стану хворих, у залежності від рівня 

ТІМП-1, ми встановили, що в обох досліджуваних групах із показником ТІМП-1 

менше 1040 нг/мл показник дворічного виживання був достатньо високим. Так, 

через 2 роки від первинного визначення рівня ТІМП-1 кумулятивна частка 

хворих, що залишилися живими (пацієнтів, у яких не спостерігалось серйозних 

порушень з боку ССС) з рівнем ТІМП-1 менше 1040 нг/мл становила 84% у І 

групі та 71% – у ІІ групі (рис. 3.18-3.19). 
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Рис. 3.18 Вплив рівня ТІМП-1 на прогноз розвитку серцево-судинних 

ускладнень у хворих І групи. 

 

При високому значенні ТІМП-1 (більше 1040 нг/мл) дворічне кумулятивне 

виживання в досліджуваних групах становило 56% та 38% відповідно. 

Дворічний аналіз процесу продовження життя за методом Каплана-Маєра 

дозволив встановити достовірну залежність між підвищеним рівнем ТІМП-1 



97 

(більше 1040 нг/мл) та прогнозом погіршення стану пацієнтів (Log-Rank test 

p=0,03 для І групи та p=0,02 для ІІ групи). 
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Рис. 3.19. Вплив рівня ТІМП-1 на прогноз розвитку серцево-судинних 

ускладнень у хворих ІІ групи. 

 

Результати дослідження свідчать про те, що підвищений рівень ТІМП-1 є 

незалежним прогностичним фактором підвищення госпіталізації та смертності 

у хворих на ХСН, незалежно від збереження функції нирок. 

Підвищення рівня ТІМП-1 може сприяти розвитку ремоделювання серця і 

судин у хворих як із збереженою, так і втраченою функцією нирок. 

Підвищення рівня ТІМП-1 пов‘язується з розвитком ЕД в обох 

досліджуваних групах. 

 

3.9. Зміни добового профілю артеріального тиску у хворих на 

хронічну серцеву недостатність, залежно від функції нирок 

Із метою вивчення особливостей перебігу АГ та добового профілю АТ у 

хворих на ХСН та в пацієнтів ХХН V ст., яка корегована ГД, із супутньою ХСН 

усім досліджуваним було проведено АМАТ. 

Ми провели детальний аналіз основних показників АМАТ, а саме: середні 

показники САТ, ДАТ і ЧСС за добу в активний та пасивний періоди. За 

допомогою програмного забезпечення вираховували ДІ АТ та ВАР для САТ та 

ДАТ. 
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Оскільки аналізуючи дані літератури, ми не отримали відповіді, яка 

методика АМАТ (24- чи 48-годинна) краще відображає добовий профіль та 

коливання АТ у хворих, які потребують НЗТ. Із метою уточнення доцільності 

проведення АМАТ під час сеансу ГД і в період між процедурами НЗТ, дану 

частину дослідження ми провели в два етапи [188, 208, 228]. 

На першому етапі ми порівняли отримані дані 48-годинного АМАТ із 

ретроспективними даними 24-годинного АМАТ, який проводили як рутинну 

процедуру 12 пацієнтам із ХХН V ст., яка корегована ГД, та супутньою ХСН 

ІІА ФК ІІІ. 

Згідно з отриманими даними, показники систолічного та діастолічного АТ 

в обох досліджуваних групах були вищі за нормальні значення в групі 

контролю, проте не відрізнялися між собою. Ми спостерігали підвищення 

середнього значення ЧСС у досліджуваних пацієнтів ІІ групи, оскільки 

дводенний моніторинг фіксував підвищення ЧСС у день діалізної терапії, і хоча 

підвищення ЧСС є незалежним предиктором розвитку ССУ [34], стандартний 

24-годиний АМАТ, який проводили в період між сеансами ГД, не відображав 

істинних значень ЧСС у гемодіалізних пацієнтів (табл. 3.17). 

Оцінюючи ВАР САТ та ДАТ ми виявили, що в пацієнтів ІІ групи 

показники ВАР як і САТ, так і ДАТ були значно вищими за аналогічні 

показники в пацієнтів, яким проводили 24-годинний АМАТ, проте відрізнялися 

лише значення ВАР САТ (p<0,05). 

Таблиця 3.17 

Порівняльна характеристика показників амбулаторного моніторингу 

артеріального тиску при однодобовому та дводобовому вимірюванні 

Показник 
Контроль 

(n=15) 

24-годиний 

АМАТ (n=12) 

48-годиний 

АМАТ (n=60) 

1 2 3 4 

САТ, мм рт. ст. 

сер. 

ден. 

нічн. 

 

118,8±2,63 

121,3±2,53 

114,4±2,88 

 

153,1±5,33* 

158,2±0,64* 

148,9±0,78* 

 

151,0±7,23* 

155,0±7,58* 

145,7±11,04* 
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Продовження таблиці 3.17 

1 2 3 4 

ДАТ, мм рт. ст. 

сер. 

ден. 

нічн. 

 

70,9±1,93 

72,2±1,12 

68,1±1,90 

 

96,4±5,13* 

98,2±0,43* 

90,7±0,11* 

 

98,5±1,12* 

99,4±0,44* 

92,7±0,13* 

ЧСС сер. уд/хв. 62,8±1,16 65,9±1,23 82,9±0,63*ˆ 

ДІ, % 

САТ 

ДАТ 

 

15,4±1,09 

17,3±1,18 

 

4,7±0,24* 

4,9±0,75* 

 

3,9±0,15*ˆ 

5,3±0,65* 

ВАР САТ, мм рт. ст. 

сер. 

ден. 

нічн. 

 

8,2±0,34 

8,9±0,30 

7,3±0,29 

 

14,4±0,58* 

15,8±0,38* 

13,2±0,27* 

 

18,6±0,61*ˆ 

19,4±0,23*ˆ 

16,7±0,54*ˆ 

ВАР ДАТ, мм рт. ст 

сер. 

ден. 

нічн. 

 

9,7±0,49 

11,2±0,44 

8,6±0,48 

 

13,7±0,43* 

14,5±0,34* 

12,9±0,36* 

 

14,1±0,34* 

15,2±0,24* 

13,4±0,38* 

Примітка: 1) *- де p<0,05 порівняно з контролем; 2) ˆ- де p<0,05 порівняно між 

І та ІІ групами. 

 

Дана різниця, вірогідно, пов‘язана зі значним коливанням АТ удень та 

період між сеансами ГД, що не фіксується при стандартному АМАТ. 

Проведення 48-годинного АМАТ є більш інформативним, ніж традиційний 24-

годинний, оскільки під час даного обстеження проводиться вдвічі більше 

вимірювань АТ, у тому числі і під час сеансу ГД, де коливання АТ найбільш 

значні, а ризик ускладнень – найвищий. Методика 48-годинного АМАТ краще 

відображає ВАР САТ і ДАТ, порівняно з 24-годинним АМАТ, тому що 

враховуються коливання АТ у день НЗТ та в період між сеансами ГД. 

Упевнившись, що 48-годинний моніторинг достовірніше відображає 

показники АТ у хворих, які знаходяться на ГД терапії, ми обрали дану 

методику для аналізу добового профілю в цій когорті хворих. 

На другому етапі дослідження ми провели порівняльний аналіз отриманих 

результатів між досліджуваними групами хворих на ХСН зі збереженою та 

втраченою функцією нирок (табл.3.18). 
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Таблиця 3.18 

Показники амбулаторного моніторування артеріального тиску 

Показник 

 

Контроль 

(n=15) 

І група 

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 
p І-ІІ група 

САТ, мм рт. ст. 

сер. 

ден. 

нічн. 

 

118,8±2,63 

121,3±2,53 

114,4±2,88 

 

149,2±13,39* 

155,3±13,26* 

144,4±14,79* 

 

151,0±7,23* 

155,0±7,58* 

145,7±11,04* 

 

p>0,05 

p>0,05 

p>0,05 

ДАТ, мм рт. ст. 

сер. 

ден. 

нічн. 

 

70,9±1,93 

72,2±1,12 

68,1±1,90 

 

89,9±10,86* 

91,0±8,73* 

86,2±11,24* 

 

98,5±1,12* 

99,4±0,44* 

92,7±0,13* 

 

p>0,05 

p>0,05 

p<0,05 

ЧСС сер. уд/хв. 62,8±1,16 70,1±0,83 82,9±0,63* p<0,05 

ДІ, % 

САТ 

ДАТ 

 

15,4±1,09 

17,3±1,18 

 

6,05,99* 

7,77,56* 

 

3,9±0,15* 

5,3±0,65* 

 

p<0,05 

p<0,05 

ВАР САТ, % 

сер. 

ден. 

нічн. 

 

8,2±0,34 

8,9±0,30 

7,3±0,29 

 

13,4±2,53* 

13,73,18* 

13,13,11* 

 

18,6±0,61* 

19,4±0,23* 

16,7±0,54* 

 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 

ВАР ДАТ, % 

Сер. 

ден. 

нічн. 

 

9,7±0,49 

11,2±0,44 

8,6±0,48 

 

11,3±2,06* 

11,72,83 

11,02,67* 

 

14,1±0,34* 

15,2±0,24* 

13,4±0,38* 

 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 

Примітки: 1)* – достовірність різниці між групами пацієнтів та групою 

контролю (р<0,05); 2) p І-ІІ – достовірність показників порівняно з 

аналогічними у хворих I групи (р<0,05); 3) сер. – середнє значення показника за 

добу; 4) ден. – значення показника за денний період; нічн. – значення показника 

за нічний період; 5) ВАР – варіабельність; 6) ДІ – добовий індекс. 

 

Аналіз результатів АМАТ у досліджуваних групах показав суттєві 

відмінності деяких показників, порівняно з показниками групи контролю. 

Порівнюючи середні показники САТ і ДАТ за добу в активний та пасивний 

періоди в пацієнтів обох досліджуваних груп та групи контролю, ми 

спостерігали значне підвищення вказаних показників у пацієнтів І та ІІ 

групи порівняно з групою контролю (р<0,05). Однак в обстежуваних І групи 
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виявлено більш часте підвищення параметрів АМАТ у нічний період, 

порівняно з хворими ІІ групи. Ми спостерігали підвищення значення ЧСС у 

пацієнтів І та ІІ груп, порівняно з групою контролю, також нами було виявлено 

достовірне підвищення даного показника у хворих ІІ групи, порівняно з І 

групою (p<0,05). Відомо, що підвищення ЧСС впливає на частоту виникнення 

ССУ, тому даний показник варто аналізувати при оцінці ефективності 

лікування. 

Аналіз інтегрального показника варіабельності АТ довів, що у хворих із 

ХХН V ст., яка корегована ГД, показники варіабельності АТ були вищими, 

порівняно з аналогічними показниками хворих контрольної групи та групи 

порівняння (р<0,05). Ми порівняли ВАР САТ та ДАТ у досліджуваних І та ІІ 

групи. Пацієнти з ХХН V ст., яка корегована ГД, мали вищу варіабельність 

САТ і ДАТ, особливо в нічний час (р<0,05), порівняно з хворими І групи.  

Залежно від ступеня нічного зниження АТ, ураховуючи показники ДІ САТ 

і ДАТ, ми розподілили досліджуваних І, ІІ груп та групи контролю на 4 типи 

добового профілю (рис. 3.20). 

 

 

 

Рис. 3.20. Розподіл обстежуваних пацієнтів, залежно від типу добового 

профілю АТ.  

Контроль 
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У І групи 34 (56,7%) пацієнти мали нормальний ДІ – добовий профіль 

«dipper», у 20 (33,3%) досліджуваних хворих виявлено відсутність достатнього 

зниження АТ уночі (ДІ 0-10%) – категорія «non-dipper» та у 6 (10,0%) пацієнтів 

показники нічного АТ перевищували денний – група «night-pеаker». У ІІ групі 

ми спостерігали тільки 16 (26,7%) пацієнтів із профілем – «dipper», у 27 (45,0%) 

хворих спостерігалося недостатнє зниження АТ уночі – група «non-dipper» та в 

17 (28,3%) обстежуваних був зафіксований нічний добовий ритм «night-pеаker».  

Провівши кореляційний аналіз між ультразвуковими показниками серця і 

ВАР АТ, ми виявили прямий сильний достовірний взаємозв‘язок між 

середньою ВАР САТ та ІММЛШ у пацієнтів І (r=0,81; p=0,05) та ІІ групи 

(r=0,89; p=0,05) (рис.3.21 та 3.22).  
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Рис. 3.21. Кореляція між середньою варіабельністю артеріального тиску та 

індексом маси міокарда в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. 
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Рис. 3.22. Кореляція між середньою варіабельністю артеріального тиску та 

індексом маси міокарда в пацієнтів на термінальну хронічну хворобу нирок, із 

хронічною серцевою недостатністю. 
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З отриманих даних можемо зробити висновок, що збільшення ВАР САТ є 

незалежним предиктором розвитку гіпертрофії міокарда лівого шлуночка. Тому 

при корекції АТ необхідно зважати і на ВАР АТ. Ми вважаємо, що даний 

показник повинен враховуватися при виборі та оцінці ефективності 

антигіпертензивної терапії як у загальній популяції, так і у хворих із 

коморбідною патологією. 

Згідно з результатами проведеного дослідження, можна стверджувати, що 

для пацієнтів, які потребують НЗТ, 48-годинний моніторинг АТ більш 

інформативний, порівняно з 24-годинним моніторингом АТ. Також серед таких 

пацієнтів важливе значення має не лише підвищення САТ чи/або ДАТ, а й 

коливання даних показників у період діалізної терапії та в інтрадіалізний 

період. Аналіз результатів АМАТ показав, що для хворих із поєднаною 

патологією характерне порушення нормального добового ритму АТ із 

недостатнім ступенем зниження нічного АТ та суттєвим підвищенням 

варіабельності АТ, що є прогностично несприятливим чинником. 

 

3.10. Роль мозкового натрійуретичного пептиду в діагностиці 

хронічної серцевої недостатності, залежно від функції нирок. 

Особливу увагу необхідно звернути на аналіз рівня кінцевого 

фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду NT-proBNP, оскільки на 

сьогоднішній день діагностичний потенціал даного біомаркера серед 

гемодіалізних хворих спричинює багато дискусій серед дослідників. 

Існують невеликі неконтрольовані дослідження, які виявили прямий зв‘язок 

рівнів NT-pro-BNP лише з наявністю залишкової функції нирок та 

відсутність зв‘язку між ступенем СН чи важкістю артеріальної гіпертензії у 

хворих на ХХН V ст. [22, 185]. 

Із метою зменшення імовірності впливу гіпергідратації на показник 

даного маркера ми проводили забір крові після сеансу ГД, а також брали до 

уваги значення субдіафрагмального діаметру нижньої порожнистої вени 

[134]. 
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Аналізуючи отримані результати, ми фіксували достовірне підвищення 

рівня NT-proBNP в обстежуваних хворих, порівняно з групою контролю 

(168,2±9,3) пмоль/л. Рівень NT-proBNP перевищував показники норми в 3,1 

раза у І групі (529,8±49,15) пмоль/л (p<0,001) та в 3,6 раза у ІІ групі 

(604,5±53,78) пмоль/л (p<0,001). У пацієнтів із втраченою функцією нирок 

рівень даного маркера в 1,14 раза перевищував аналогічні значення у хворих із 

збереженою функцією нирок (p<0,001) (рис. 3.23) . 

 

 

 

Рис. 3.23. Рівень кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного 

пептиду в сироватці хворих на хронічну серцеву недостатність із збереженою 

та втраченою функцією нирок. 

 

Відповідно до того, що рівень натрійуретичних пептидів залежить від 

товщини міокарда та розмірів камер серця, нас зацікавив вплив варіабельності 

АТ на рівень NT-proBNP. Провівши кореляційний аналіз, ми встановили, що у 

хворих ІІ групи існує сильний прямий кореляційний зв'язок між середньою 

ВАР САТ та рівнем NT-proBNP (r=0,71; p<0,05), тоді як у І групі даний 

взаємозв‘язок був середньої сили (r=0,60; p<0,05) (рис. 3.24 та 3.25). 

Таким чином, можна вважати, що значні добові коливання АТ істотно 

впливають на рівень NT-proBNP у обох досліджуваних групах. 
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Рис. 3.24. Кореляція між рівнем NT-proBNP та ВАР САТ у І групі. 
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Рис. 3.25. Кореляція між рівнем NT-proBNP та ВАР САТ у ІІ групі. 

 

Висновок до розділу: Підсумовуючи отримані результати дослідження, ми 

з‘ясували, що діагностика ХСН у пацієнтів, які потребують ГД, викликає 

труднощі, адже симптоми, що найчастіше турбують пацієнтів із втраченою 

функцією нирок, інколи розцінюються як прояви ниркової недостатності. Так, 

задишку часто асоціюють з анемією, а збільшення печінки та появу набряків – із 

гіпергідратацією. Клінічний перебіг ХСН у пацієнтів з коморбідною патологією 

ускладнюється наявністю анемії, гіпоальбумінемії та гіперфосфатемії. Під 

впливом цих чинників, а також гіпертензії та хронічного запалення, розвиваються 

структурні зміни серця та судин. Так, у пацієнтів із поєднаною патологією частіше 

виникає ексцентрична перебудова серця, порівняно з хворими, в яких збережена 

функція нирок. Важливим виявилось вивчення діастолічної функції лівого 

шлуночка. Було з‘ясовано, що в пацієнтів АГ та ХСН ІІА ФК ІІІ частіше виникає 

ДД ЛШ І типу, у той же час як у пацієнтів, що перебувають на гемодіалізній 

терапії, практично з однаковою частотою спостерігаються всі варіанти 

діастолічної дисфункції. 
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У дослідженні доведено важливість проведення 48-годинного АМАТ у 

пацієнтів із ХХН V ст., яка корегована ГД, а також підтверджено вагоме значення 

варіабельності АТ у розвитку ГЛШ. 

Уперше встановлено прогностичний потенціал ТІМП-1 у розвитку ССУ як у 

загальній популяції, так і у хворих із термінальною стадією ХХН. 

За результатами нашого дослідження з‘ясовано, що зниження ЯЖ за 

показниками фізичного, психічного та загального здоров'я тісно пов‘язані з 

показниками насосної функції серця. 

Доповнено існуючі дані про важливу роль маркерів запалення у формуванні 

ЕД. Також встановлено, що порушення кальцієво-фосфорного обміну чинить 

несприятливий вплив на ендотеліальну функцію.  

Доведено, що за умови виключення гіпергідратації, NT-proBNP є одним із 

основних маркерів розвитку ХСН. А тісний взаємозв‘язок даного біомаркера з 

ВАР САТ вказує на важливість корекції гіпертензії та пошуку лікарських засобів, 

які можуть впливати на зниження добового коливання АТ. 

За матеріалами, викладеними в даному розділі, опубліковано: 

1. Салижин ТІ (2016) Варіабельність артеріального тиску у хворих на 

хронічну хворобу нирок V стадії, яка корегована гемодіалізом, із хронічною 

серцевою недостатністю. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої пам‘яті академіка НАМН України Є.М. Нейка 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів», Івано-Франківськ- Яремча, 6-7 жовтня 2016 [100]. 

2. Салижин ТІ (2016) Ендотеліальна дисфункція у хворих на хронічну 

серцеву недостатність різного ґенезу. Матеріали науково-практичної конференції 

з міжнародною участю, присвяченої пам‘яті академіка Л.Т. Малої «Профілактика 

неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук», Харків, 21 квітня 

2016 [102]. 

3. Салижин ТІ (2016) Ендотеліальна дисфункція, як фактор патогенезу у 

розвитку хронічної серцевої недостатності різного ґенезу. Архів клінічної 

медицини 1: 66-71 [103]. 
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4. Салижин ТІ (2016) Роль маркерів запалення у діагностиці хронічної 

серцевої недостатності у хворих із збереженою функцією нирок та у пацієнтів, які 

потребують гемодіалізу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика», Одеса, 5-6 лютого 2016, ISBN 

978-966-916-063-8 [108]. 

5. Салижин ТІ, Ліснянська ІС (2016) Діагностика хронічної серцевої 

недостатності у хворих із хронічною хворобою нирок, яка корегована 

гемодіалізом та у пацієнтів із збереженою функцією нирок. Матеріали науково-

практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх 

хворо6», Вінниця, 27-28 квітня 201 [105]. 

6. Салижин ТІ, Яцишин РІ (2013) Особливості перебігу хронічної 

серцевої недостатності у хворих на ХХН 5 стадії, кореговану програмним 

гемодіалізом. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 

присвяченої пам‘яті академіка Л.Т. Малої «Загально терапевтична практика: нові 

технології та міждисциплінарні питання», Харків, 7 листопада 2013 [111]. 

7. Салижин ТІ, Яцишин РІ (2016) Особливості 48-годинного 

моніторингу артеріального тиску у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, 

яка корегована гемодіалізом. Матеріали ІІІ Всеукраїнської. науково-практичної. 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування і 

профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря», Тернопіль,  

10–11 березня 2016 [110]. 

8. Салижин ТІ, Яцишин РІ (2016) Спосіб підвищення ефективності 

діагностики хронічної серцевої недостатності у хворих із збереженою та 

втраченою функцією нирок. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 

11/2759, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

20.12.2016 [112]. 

9. Салижин ТІ, Яцишин РІ, Легун ОМ (2016) Спосіб покращення 

діагностики хронічної серцевої недостатності у хворих із термінальною 

хронічною хворобою нирок, які перебувають на гемодіалізі. Свідоцтво на 
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раціоналізаторську пропозицію № 10/2758, ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», 20.12.2016 [114]. 

10. Яцишин РІ, Салижин ТІ (2015) Особливості ремоделювання серця у 

хворих на артеріальну гіпертензію та у хворих із хронічною хворобою нирок  

V стадії, яка корегована програмним гемодіалізом. Галицький лікарський вісник 2: 

117-119 [151]. 

11. Яцишин РІ, Салижин ТІ (2015) Оцінка якості життя у хворих із 

хронічною хворобою нирок, які лікуються методом амбулаторного гемодіалізу із 

супутньою хронічною серцевою недостатністю та без неї. Галицький лікарський 

вісник 4:66-71 [152]. 

12. Яцишин РІ, Салижин ТІ (2016) Додаткові методи діагностики 

хронічної серцевої недостатності у хворих із хронічною хворобою нирок, яка 

корегована гемодіалізом: Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров‘я № 12-2016, Україна, МПК (2015.12), 08.06.2016 [150]. 

13. Яцишин РІ, Салижин ТІ, Гавриш ІТ (2016) Роль показників кальцій-

фосфорного обміну у розвитку ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із хронічною 

хворобою нирок V стадії, яка корегована гемодіалізом у комбінації із хронічною 

серцевою недостатністю. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої пам‘яті академіка НАМН України Є.М. Нейка 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів», Івано-Франківськ – Яремча, 6-7 жовтня 2016 [154]. 

14. Yatsyshyn RI, Salyzhyn TI (2016) The Role of Tissue Inhibitor of Matrix 

Metalloproteinase-1 in Cardiac and Blood Vessels Remodeling and in Potential for 

Survival in Case of Chronic Heart Failure of Various Origins. The Pharma Innovation 

Journal 5: 85-91 [237]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ 

СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ФУНКЦІЇ НИРОК 

 

У даному розділі викладено результати дослідження, що стосуються змін 

клінічного перебігу захворювання, динаміки лабораторних показників та 

інструментальних методів обстеження ЕхоКГ, АМАТ, якості життя під впливом 

комбінованого лікування у хворих на ХСН ІІ А стадії ФК ІІІ, залежно від 

функції нирок. 

Пацієнти були розподілені на підгрупи, залежно від методу лікування: 

- Іа (n=30) – обстежувані отримували лікування БТ, у складі якої був ІАПФ 

фозиноприл у добовій дозі 10-20 мг; 

- Іб (n=30) – пацієнтам до БТ, у складі якої був ІАПФ фозиноприл, було 

додано досліджуваний препарат – мельдонію дигідрат, який призначали по  

1 капсулі (250 мг) 2 рази на добу всередину щодня 30 діб, 3 курси, 

періодичністю через 1 місяць. 

У ІІ групі поділ хворих, залежно від лікування був наступним: 

- ІІа (n=15): хворі з ХХН V ст., ХСН ІІ А ФК ІІІ (NYHA), які отримували 

базову ГД. 

- ІІб (n=15): хворі з ХХН V ст., ХСН ІІ А ФК ІІІ (NYHA), які отримували 

базову ГД терапію, яка включала фозиноприл в добовій дозі 10-20 мг; 

- ІІв (n=15): хворі з ХХН V ст., ХСН ІІ А ФК ІІІ (NYHA), які отримували 

базову ГД терапію та мельдоній дигідрат у дозі 500 мг/добу, по 250 мг 2 рази на 

день у капсулах. Терапія становила 3 курси тривалістю 30 діб із періодичністю 

1 місяць. 

- ІІг (n=15): хворі з ХХН V ст., ХСН ІІ А ФК ІІІ (NYHA), які отримували базову 

ГД терапію, а також комбінацію мельдонію дигідрату та фозиноприлу. 

Оцінка ефективності лікування вивчалась через 21-у добу та 6 місяців від 

часу початку лікування. Зважаючи на важкість коморбідної патології, ми 
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проводили оцінку лабораторних та інструментальних обстежень через 6 місяців 

від початку лікування. 

Для вивчення віддалених наслідків запропонованого лікування ми провели 

аналіз повторної госпіталізації та смертності з приводу серцево-судинних 

ускладнень упродовж 20 місяців після припинення лікування. 

 

4.1. Вплив комплексного лікування на клінічний перебіг хронічної 

серцевої недостатності у хворих зі збереженою та втраченою функцією 

нирок 

Насамперед, ми провели детальний аналіз клінічного стану пацієнтів під 

впливом запропонованої терапії. При оцінці суб‘єктивних ознак ХСН зважали 

на скарги пацієнта. Основними ознаками, за яких можна запідозрити ХСН, є: 

поява задишки та кашлю при фізичному навантаженні, приступи серцебиття, 

сонливість та швидка втомлюваність. Саме тому зменшення проявів даних 

суб‘єктивних відчуттів відіграє важливу роль в оцінці ефективності як базової, 

так і запропонованої терапії. 

Під впливом базової терапії в пацієнтів Іа підгрупи зменшились прояви 

задишки на 13, 3% (p<0,05), у той же час у пацієнтів Іб підгрупи, де до базового 

лікування був доданий мельдоній, дана скарга турбувала пацієнтів на 26,7% 

рідше (p<0,01). Також, при порівнянні підгруп Іа та Іб між собою 

спостерігалася вірогідна різниця (p'=0,049). Під впливом терапії спостерігалася 

позитивна динаміка, що стосується частоти приступів серцебиття, так у 

підгрупі Іа після лікування дана скарга турбувала на 13,3% рідше, ніж до 

лікування (p<0,001). У пацієнтів Іб підгрупи після терапії скарги на приступи 

серцебиття зменшились на 16,7% (p<0,001) (табл. 4.1). Ми фіксували зниження 

проявів нічного кашлю та задишки після лікування як у підгрупі Іа (p<0,05), так 

і в підгрупі Іб (p<0,05). Так, у підгрупі Іа після лікування кількість пацієнтів із 

даними скаргами зменшились на 3,3% та 3,4% відповідно (p<0,05; p<0,01). У 

підгрупі Іб, де до БТ був доданий мельдоній, частота даних скарг зменшилося 

на 10,0% та 23,3% відповідно (p<0,05; p<0,01). 



Таблиця 4.1 

Динаміка суб’єктивних скарг у пацієнтів зі збереженою функцією нирок під впливом лікування 

Показник 

І а група 

p 

І б група 

p p' 
До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Задишка при фізичному 

навантаженні 
25 83,3 21 70,0 p<0,05 27 90,0 19 63,3 p<0,01 p'=0,049 

Серцебиття 30 100,0 26 86,7 p<0,001 26 86,7 21 70,0 p<0,001 p'=0,104 

Кашель при фізичному 

навантаженні; 
15 50,0 14 46,7 p>0,05 16 53,3 12 40,0 p>0,05 p'=0,397 

Кашель лежачи 9 30,0 8 26,7 p<0,05 10 33,3 7 23,3 p<0,05 p'=0,500 

Напади нічної задишки 8 26,7 7 23,3 p<0,01 10 33,3 3 10,0 p<0,001 p'=0,149 

Положення ортопное 3 10,0 2 6,7 p<0,001 5 16,7 0 0 p<0,001 p'=0,245 

Важкість у правому 

підребер‘ї 
8 26,7 6 20,0 p<0,01 7 23,3 4 13,3 p<0,01 p'=0,365 

Сонливість удень 11 36,7 8 26,7 p>0,05 14 46,7 6 20,0 p<0,01 p'=0,049 

Надмірна збудливість 6 20,0 6 20,0 p>0,05 6 20,0 2 6,7 p<0,05 p'=0,020 

Швидка втомлюваність 25 83,3 22 73,3 p<0,01 28 93,3 18 60,0 p<0,01 p'=0,013 

Примітки: p – критерій вірогідності до та після лікування по критерію Мак-Немара; p' – критерій вірогідності після 

лікування по критерію Фішера в підгрупі Іб, порівняно з базовою терапією Іа. 

1
1
1
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Під впливом комбінованої терапії вдалося достовірно зменшити відсоток 

скарг на сонливість удень, швидку втомлюваність та швидку збудливість. Так, 

БТ сприяла вірогідному зменшенню проявів швидкої втомлюваності в пацієнтів 

Іа підгрупи, яка турбувала хворих до лікування (p<0,01). У підгрупі Іб після 

лікування ми спостерігали вірогідне зменшення кількості пацієнтів із такими 

скаргами, як сонливість удень – на 26,7% (p<0,05), надмірна збудливість – на 

13,3% (p<0,05) та швидка втомлюваність – на 33,3% (p<0,01).  

З отриманих даних можемо зробити висновок, що додавання до БТ 

мельдонію покращує перебіг та суб‘єктивне сприйняття ХСН у пацієнтів зі 

збереженою функцією нирок. Комбінована терапія мала вірогідно сильніший 

вплив на зниження проявів задишки при фізичному навантаженні (р'=0,05), 

швидкої втомлюваності (р'=0,01), сонливості (р'=0,05) та надмірної 

дратівливості (р'=0,02), порівняно з БТ. 

Ми не спостерігали зменшення частоти скарг у пацієнтів, які отримували 

базову ГД терапію (табл. 4.2). Застосування стандартної діалізної терапії 

жодним чином не впливало на зменшення скарг, притаманних ХСН у пацієнтів 

із поєднаною патологією. У пацієнтів ІІб підгрупи, які приймали в комплексній 

терапії фозиноприл, після лікування спостерігалась тенденція до зменшення 

проявів задишки. Так до лікування задишка при фізичному навантаженні 

спостерігалась у 14 (93,3%) хворих на противагу 11 (73,3%) після лікування 

(p<0,05). Довготривалий прийом фозиноприлу вірогідно впливав на зменшення 

частоти приступів серцебиття (p<0,05), нічної задишки (p<0,05) та швидкої 

втомлюваності (p<0,01). Проте різниця між частотою зменшення скарг у 

пацієнтів ІІа та ІІб груп не була статистично значущою (p>0,05).  

Слід звернути увагу на вплив мельдонію на частоту зниження типових 

скарг у пацієнтів із коморбідною патологією. Під дією даного препарату 

зменшилась частота приступів серцебиття на 26,7% (p<0,05) та нічної задишки 

на 26,3% (p<0,05). Вдалось досягнути контролю над частотою надмірної 

збудливості та швидкої втомлюваності. Різниця після лікування була 

статистично значуща (p<0,05).  
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Найвагоміший вплив на частоту зменшення скарг спостерігався в ІІг 

підгрупі, в якій, окрім базової терапії, застосовували фозиноприл та мельдоній. 

Так, під впливом запропонованої терапії знизилась частота скарг на задишку 

при фізичному навантаженні на 40,0% (p<0,05) та зменшились приступи 

серцебиття на 33,3% (p<0,05).  

Ми спостерігали позитивну динаміку щодо зниження частоти скарг на 

відчуття важкості в правому підребер‘ї. До лікування такі прояви мали 12 

(80,0%) пацієнтів, під впливом комбінованого лікування лише в 7 (46,7%) 

хворих спостерігалась така симптоматика (p<0,05). На момент скринінгу в 

нашому дослідженні сонливість удень турбувала 12 (80,0%) пацієнтів із групи 

ІІг, після припинення терапії – лише в 7 (46,7%) хворих збереглися дані прояви 

(p<0,05). Нам вдалося досягнути контролю над частотою проявів надмірної 

збудливості в пацієнтів ІІг підгрупи (p<0,05). Найвагоміший вплив комбінована 

терапія мала на прояви швидкої втомлюваності, під впливом терапії частота 

даної скарги знизилась на 40,0% (p<0,05). Слід зазначити, що при порівнянні ІІа 

та ІІг підгруп після лікування ми спостерігали зниження проявів задишки при 

фізичному навантаженні на 33,3% (p'=0,01), серцебиття на 26,7% (p'=0,01), 

швидкої втомлюваності на 20,0% (p'=0,01). 

Підсумовуючи отримані результати, ми дійшли висновку, що в пацієнтів  

І групи спостерігався ефективний вплив БТ на динаміку суб‘єктивних скарг, 

водночас базова ГД терапія була менш ефективною. Додавання до БТ 

мельдонію в пацієнтів зі збереженою функцією нирок дозволяло досягнути 

ефективнішого зниження проявів задишки при фізичному навантаженні, 

сонливості вдень та емоційної лабільності. 

У групі хворих, які потребують НЗТ методом ГД, додавання до 

стандартної ГД терапії фозиноприлу зменшувало частоту задишки при 

фізичному навантаженні та приступів серцебиття. Застосування разом із 

базовою ГД терапією мельдонію дозволило вплинути на зменшення 

поширеності скарг на серцебиття, швидку втомлюваність та надмірну 

збудливість. 



Таблиця 4.2 

Динаміка суб’єктивних скарг у пацієнтів із втраченою функцією нирок під впливом лікування 

Показник 

ІІа група 

р 

ІІб група 

р 

р' 

 

ІІв група 

р 

р' 

 

ІІг група 

р 

р' 

 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

абс. 

(%) 

абс. 

(%) 

абс. 

(%) 

абс. 

(%) 

абс. 

(%) 

абс. 

(%) 

абс. 

(%) 

абс. 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задишка при 

фізичному 

навантаженні 

14 

(93,3) 

14 

(93,3) 
р<0,01 

14 

(93,3) 

11 

(73,3) 

р<0,05 

р'=0,16 

14 

(93,3) 

10 

(66,7) 

р>0,05 

р'=0,17 

15 

(100,0) 

9 

(60,0) 

р<0,05 

р'=0,01 

Серцебиття 

 

15 

(100,0) 

14 

(93,3) 
р<0,01 

14 

(93,3) 

12 

(80,0) 

р<0,05 

р'=0,11 

15 

(100,0) 

11 

(73,3) 

р<0,05 

р'=0,19 

15 

(100,0) 

10 

(66,7) 

р<0,05 

р'=0,02 

Кашель при 

фізичному 

навантаженні 

9 

(60,0) 

9 

(60,0) 
p>0,05 

9 

(60,0) 

8 

(53,3) 

p>0,05 

р'=0,50 

8 

(53,3) 

4 

(26,7) 
р>0,05 

9 

(60,0) 

 

6 

(40,0) 

р>0,05 

р'=0,16 

Кашель 

лежачи 

5 

(33,3) 

6 

(40,0) 
p>0,05 

6 

(40,0) 

5 

(33,3) 

p>0,05 

р'=0,32 

6 

(40,0) 

3 

(20,0) 

р>0,05 

р'=0,08 

7 

(46,7) 

5 

(33,3) 

р>0,05 

р'=0,30 

Напади 

нічної 

задишки 

4 

(26,7) 

4 

(26,7) 
p>0,05 

5 

(33,3) 

2 

(13,3) 

р<0,05 

р'=0,65 

5 

(33,3) 
1 (6,7) 

р<0,05 

р'=0,28 

5 

(33,3) 

0 

(0) 

р<0,05 

р'=0,05 

Положення 

ортопное 

2 

(13,3) 

3 

(20,0) 
р<0,05 

3 

(20,0) 

1 

(6,7) 

р<0,05 

р'=0,50 

2 

(13,3) 
0 (0) 

р<0,01 

р'=0,18 

4 

(26,7) 

1 

(6,7) 

р<0,05 

р'=1,00 

Важкість у 

правому 

підребер‘ї 

11 

(73,3) 

10 

(66,7) 
p>0,05 

10 

(66,7) 

8 

(53,3) 

p>0,05 

р'=0,22 

12 

(80,0) 

9 

(60,0) 

р>0,05 

р'=0,72 

12 

(80,0) 

7 

(46,7) 

р<0,05 

р'=0,30 

1
1
4
 



 

Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сонливість 

вдень 

9 

(60,0) 

10 

(66,7) 
p>0,05 

11 

(73,3) 

9 

(60,0) 

p>0,05 

р'=0,50 

10 

(66,7) 

3 

(20,0) 

р>0,05 

р'=0,33 

12 

(80,0) 

7 

(46,7) 

р<0,05 

р'=0,23 

Надмірна 

збудливість 

4 

(26,7) 

5 

(33,3) 
p>0,05 

6 

(40,0) 

4 

(26,7) 

p>0,05 

р'=0,50 

5 

(33,3) 

1 

(6,7) 

р<0,05 

р'=016 

4 

(26,7) 

0 

(0) 

р<0,05 

р=0,04 

Швидка 

втомлюва-

ність 

15 

(100,0) 

15 

(100,0) 
р<0,01 

15 

(100,0) 

12 

(80,0) 

р<0,01 

р'=0,22 

15 

(100,0) 

10 

(66,7) 

р<0,05 

р'=0,02 

15 

(100,0) 

9 

(60,0) 

р<0,01 

р'=0,01 

Примітки: p – критерій вірогідності до та після лікування по критерію Мак-Немара; p'– точний критерій Фішера, 

вірогідності після лікування у ІІб, ІІв, ІІг підгрупах, порівняно з базовою терапією ІІа. 

 

1
1
5
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Під впливом комбінованої терапії ми спостерігали позитивну динаміку 

стосовно зменшення кількості пацієнтів зі скаргами на задишку при фізичному 

навантаженні, серцебиття, важкість у правому підребер‘ї, сонливість удень та 

швидку втомлюваність. 

При об‘єктивній клінічній оцінці впливу запропонованої терапії ми 

аналізували результатами ШОКС (рис. 4.1 та рис. 4.2) та тесту з 6-хвилинною 

ходою. 

 

 

 

Рис. 4.1. Динаміка показників шкали оцінки клінічного стану в пацієнтів із 

збереженою функцією нирок. 

Примітка: p – вірогідна різниця показників після лікування, порівняно з 

показниками до лікування. 

 

Після завершення курсу лікування спостерігали вірогідне зменшення балів 

за ШОКС у пацієнтів обох груп. Так, у пацієнтів І групи, які отримували 

лікування БТ, до складу якої входив фозиноприл, сума балів ШОКС знизилась 

на 10,4% (p=0,001), у той час як після додавання до БТ мельдонію сума балів 

ШОКС зменшилась на 18,5% (p=0,001). 
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Динаміка показників ШОКС у пацієнтів із втраченою функцією нирок 

залежала від типу лікування. Так, у підгрупі ІІа під впливом базової ГД терапії 

зменшення балів за даною шкалою було незначне, порівняно зі значеннями до 

лікування, лише на 5,68% (p>0,05). 

 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка показників шкали оцінки клінічного стану у пацієнтів із 

втраченою функцією нирок 

Примітка: p – вірогідна різниця показників після лікування, порівняно з 

показниками до лікування; p' – вірогідна різниця показників після лікування в 

ІІб, ІІв та ІІг підгрупах, порівняно з підгрупою ІІа; p'' – вірогідна різниця 

показників після лікування в ІІв та ІІг підгрупах порівняно з підгрупою ІІб; p''' – 

вірогідна різниця показників після лікування в ІІг підгрупі, порівняно з 

підгрупою ІІв. 

 

Ми встановили зниження суми балів за ШОКС після лікування в підгрупах 

ІІб та ІІв на 12,2% (p<0,01) та 14,7% (p<0,01) відповідно. У діаліз-залежних 

пацієнтів, які отримували лікування з поєднанням двох препаратів, сума балів 
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за ШОКС знизилась на 17,8%. Також виявлена вірогідна різниця між ІІа та ІІб 

(p<0,01), ІІв (p<0,01), ІІг (p<0,001) підгрупами відповідно. 

Також встановлено, що в пацієнтів зі збереженою функцію нирок 

ефективність комбінованого лікування за результатами ШОКС була більш 

вираженою, а саме зниження балів після лікування в підгрупі Іб – на 18,5% на 

противагу 17,8% у пацієнтів ІІг підгрупи. 

Одним із завдань нашого дослідження було вивчення впливу 

запропонованих схем лікування на підвищення толерантності до фізичного 

навантаження (рис. 4.3 – 4.4). 

 

 

 

Рис. 4.3. Динаміка показників тесту з 6-хвилинною ходою у пацієнтів з 

нормальною функцією нирок  

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01 вірогідність різниць до і після лікування. 

 

Ми спостерігали позитивну динаміку в пацієнтів І групи після проведеного 

лікування. Так, у пацієнтів Іа підгрупи пройдена дистанція збільшилась на 

20,4%, порівняно з вихідним значенням до лікування (p<0,05). 

При додаванні до БТ мельдонію результати тесту з 6-хвилинною ходою 

після лікування зросли на 33,1% (p<0,01). Мельдоній позитивно впливав на 
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підвищення толерантності до фізичного навантаження. Проте різниця між 

підгрупами Іа та Іб не була вірогідною (p>0,05). 

 

 

 

Рис. 4.4. Динаміка показників тесту з 6-хвилинною ходою в пацієнтів з 

втраченою функцією нирок  

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01 вірогідність різниць до і після лікування; 

# – р<0,05; ## – р<0,01 порівняно між ІІа та ІІб, ІІв та ІІг підгрупами після 

лікування. 

 

Варто звернути увагу на позитивні зміни, які спостерігалися в діаліз-

залежних пацієнтів. Так, базова ГД терапія (підгрупа ІІа) підвищувала стійкість 

до фізичного навантаження на 11,0% (p>0,05), тоді як додавання фозиноприлу 

вірогідно покращувало результат тесту з 6-хвилинною ходою на 26,1% (p<0,05). 

При цьому спостерігалась помітна різниця і між підгрупами ІІа та ІІб (p<0,05). 

На фоні лікування мельдонієм стійкість до фізичного навантаження зросла на 

41,5%, порівняно з даним показником до лікування (p<0,05) та спостерігалась 

вірогідна різниця між показниками підгруп ІІа та ІІв після лікування (p<0,05). 

Найвагоміші результати були зафіксовані в пацієнтів, які отримували 
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комбіновану терапію. Даний показник у підгрупі ІІг покращився на 41,9% 

(p<0,01). Так, пацієнти ІІг підгрупи проходили більшу відстань на 34,0%, 

порівняно з хворими, які отримували базову ГД терапію (p<0,01). 

Підсумовуючи отримані дані, встановлено, що додавання до стандартної 

терапії мельдонію допомагає підвищити стійкість до фізичного навантаження 

як у пацієнтів зі збереженою функцією нирок, так і в діаліз-залежних хворих. 

Згідно з ШОКС та результати тесту з 6-хвилинною ходою 5 (16,7%) пацієнтів із 

підгрупи Іа та 11 (36,7%) хворих із підгрупи Іб під впливом лікування віднесені 

до нижчого ФК (NYHA) ХСН. Незважаючи на збільшення балів за критеріями 

ШОКС та підвищення толерантності до фізичного навантаження, лише 2 

(13,3%) хворим із підгрупи ІІв та 4 (26,7%) пацієнтам із втраченою функцією 

нирок удалося перейти в нижчий ФК (NYHA) ХСН. 

Ще одним важливим методом оцінки ефективності лікування є 

покращення показників ЯЖ. Оцінку ЯЖ ми проводили до початку лікування та 

після закінчення курсу лікування (через 6 місяців). Аналізували вплив терапії 

на показники ЯЖ за результатами опитника SF-36. Отримані дані були 

згруповані в три шкали, а саме: фізичного, психічного компоненту здоров‘я та 

узагальненого показника ЯЖ. 

У пацієнтів І групи зміни показників ЯЖ залежали від лікування. У хворих 

із підгрупи Іа, де застосовувалась БТ, у складі якої був фозиноприл, 

спостерігалось покращення ЯЖ у таких категоріях як фізичний компонент та 

узагальнений показник ЯЖ відповідно на 28,3% (p<0,05) та 24,6% (p<0,05). У 

підгрупі Іб спостерігалась позитивна динаміка як у фізичному на 31,0% 

(p<0,05), так і в психічному на 24,7% (p<0,05) показниках здоров'я. 

Узагальнений бал ЯЖ у цій групі статистично значущо зріс на 26,4% (p<0,05). 

Згідно з отриманими даними, БТ, у складі якої був фозиноприл, ефективно 

впливала на покращення ЯЖ, однак ми не отримали вірогідної різниці в 

категорії психічного компоненту здоров'я.  

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що додавання 

мельдонію до БТ позитивно впливає на покращення як фізичного, так і 
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психічного компонентів здоров'я. Ми не отримали статистично значущої 

різниці між підгрупами Іа та Іб (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Динаміка показників шкали SF-36 під впливом лікування в пацієнтів 

із збереженою функцією нирок 

Узагальнений 

показник якості 

життя 

Вплив лікування 
Іа група 

(n=30) 

Іб група 

(n=30) 

Фізичний 

компонент 

здоров'я, бали 

До лікування 49,8±4,29 50,6±4,93 

Після лікування 
63,9±5,34 

p<0,05 

66,3±3,13 

p<0,05 

Психічний 

компонент 

здоров'я, бали 

До лікування 54,1±5,32 56,54±5,47 

Після лікування 64,6±3,07 
70,5±4,23 

p<0,05 

Узагальнений 

показник якості 

життя, бали 

До лікування 51,6±4,53 54,1±5,26 

Після лікування 
64,3±3,94 

p<0,05 

68,4±3,13 

p<0,05 

Примітка: p – вірогідна різниця показників після лікування, порівняно з 

показниками до лікування. 

 

У хворих підгрупи ІІа, яким призначалась базова ГД терапія, 

спостерігалось незначне покращення ЯЖ у категорії фізичного здоров'я на 

6,54% (р>0,05), психічного благополуччя на 7,49% (р>0,05) та узагальненого 

показника на 7,27% (р>0,05), проте ці зміни не були статистично значущі. 

Динаміка зміни показників ЯЖ у пацієнтів ІІб підгрупи була вищою, 

порівняно з групою БТ. Так, сприйняття ЯЖ за фізичним компонентом 

покращилось на 12,7% (р>0,05), за психічним компонентом – на 15,2% (р>0,05), 

за узагальненим показником – на 13,9% (р>0,05), проте результати в цій 

підгрупі не були статистично значущі. Під впливом лікування в підгрупі ІІв 

нами спостерігалося вірогідне покращення сприйняття ЯЖ у таких категоріях, 
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як фізичний компонент здоров'я та узагальнений показник (р<0,05). Зокрема, 

під впливом лікування в цій підгрупі сприйняття фізичного компоненту 

покращилось на 24,1% (р<0,05), психічного здоров'я – на 21,7% (р>0,05) та 

загального показника ЯЖ – на 23,4% (р<0,05) (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Динаміка показників шкали SF-36 під впливом лікування в пацієнтів 

із втраченою функцією нирок 

Узагальнений 

показник якості життя 

ІІа група 

(n=15) 

ІІб група 

(n=15) 

ІІв група 

(n=15) 

ІІг група 

(n=15) 

Ф
із

и
ч
н

и
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

зд
о
р
о

в
'я

, 
б

ал
и

 До 

лікування 

38,2±3,39 38,7±3,93 38,6±3,71 38,1±3,54 

Після 

лікування 

40,7±2,56 43,6±2,49 

 

47,9±2,74 

р<0,05 

47,9±2,46 

р<0,05 

р'<0,05 

П
си

х
іч

н
и

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

зд
о
р
о

в
'я

, 
б

ал
и

 До 

лікування 

41,4±5,01 41,5±4,71 41,0±4,25 40,9±4,27 

Після 

лікування 

44,5±2,17 47,8±2,13 49,9±2,43 51,3±2,51 

р<0,05 

р'<0,05 

У
за

га
л
ьн

ен
и

й
 

п
о
к
аз

н
и

к
 

я
к
о
ст

і 
ж

и
тт

я
, 

б
ал

и
 

До 

лікування 

39,8±4,23 40,1±3,87 39,8±4,01 39,5±4,05 

Після 

лікування 

42,6±2,45 45,7±2,31 49,1±2,20 

р<0,05 

 

49,6±2,38 

р<0,05 

р'<0,05 

Примітка: p – вірогідна різниця показників після лікування, порівняно з 

показниками до лікування; p' – вірогідна різниця показників після лікування в 

ІІб, ІІв та ІІг підгрупах, порівняно з підгрупою ІІа. 

 

Найкраща динаміка показників ЯЖ спостерігалась у пацієнтів ІІг підгрупи. 

Так, під впливом комбінованої терапії сприйняття фізичного компоненту 

здоров'я вірогідно покращилось на 25,7% (р<0,05), а порівняно з БТ – на 9,9% 

(р'<0,05). Ми помітили позитивні зміни і в категорії психічного здоров'я. 

Зокрема, під впливом лікування мало місце вірогідне зростання кількості балів 

на 25,4% (р<0,05), порівняно з показником до призначення терапії, також 
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фіксувалась позитивна динаміка, порівняно з аналогічним показником у хворих 

з підгрупи ІІа на 15,3% (р'<0,05). Загальне сприйняття ЯЖ покращилось на 

25,6%(р<0,05), а порівняно з підгрупою ІІа – на 16,4% (р'<0,05). 

Незважаючи на позитивний вплив комбінованого лікування, рівень ЯЖ у 

групі діаліз-залежних пацієнтів залишався нижче середнього, водночас як у 

групі пацієнтів зі збереженою функцією нирок сумарні бали опитника SF-36 

перевищили середні значення. Також варто зауважити, що в підгрупах ІІа та ІІб 

покращення ЯЖ не було вірогідним у жодній із категорій (p>0,05). Відповідно 

до вищесказаного можна зробити висновок, що базова ГД терапія та лікування 

з застосуванням фозиноприлу не впливає на покращення сприйняття ЯЖ у цієї 

категорії пацієнтів. Очевидна перевага застосування мельдонію пов‘язана з 

його адаптогенними властивостями та позитивним впливом на збільшення 

толерантності до фізичного навантаження. 

 

4.2. Клініко-інструментальна оцінка ефективності проведеної терапії у 

хворих на хронічну серцеву недостатність різного ґенезу 

Оцінюючи ефективність лікування, ми аналізували морфо-функціональні 

зміни серця за даними ЕхоКГ. Була помічена позитивна динаміка у всіх 

досліджуваних пацієнтів, однак характер змін ЕхоКГ-показників залежав від 

запропонованої схеми лікування та від збереженої чи втраченої функції нирок. 

У пацієнтів І групи, яким проводилось лікування БТ, до складу якої був 

залучений фозиноприл, (підгрупа Іа) спостерігалося вірогідне зменшення 

серцевих розмірів за такими показниками як, КДР – 7,0% (p<0,05), КСР – на 

6,4% (p<0,05), ММЛШ – на 11,6% (p<0,05), ІММЛШ – на 11,8% (p<0,05), 

ТЗСЛШ – на 5,2%(p<0,05). Слід зауважити, що неочікуваним виявилося 

статистично не значуще зниження об‘ємних розмірів серця (КСО та КДО). 

Очевидно, що для пацієнтів зі збереженою систолічною функцією лікування 

методом БТ є недостатнім, тому такі хворі потребують пошуку нових більш 

ефективних засобів. Варто звернути увагу на результати досліджень у підгрупі 

Іб, де до БТ був доданий мельдоній. Під впливом довготривалої комбінованої 
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терапії ми фіксували зменшення КДР на 10,0% (p<0,05), КСР – на 12,3% 

(p<0,05) (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Динаміка ехокардіографічних показників під впливом комбінованого 

лікування у хворих на хронічну серцеву недостатність на тлі артеріальної 

гіпертензії 

Показник Підгрупа Іа (n=30) Підгрупа Іб (n=30) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після лікування 

1 2 3 4 5 

КДР, мм 

Δ % 

51,4±0,89 47,8±0,97 

-7,0 

p<0,05 

51,8±0,86 46,6±1,17 

-10,0 

p<0,01 

КСР, мм 

Δ % 

37,2±0,85 34,8±0,81 

-6,4 

p<0,05 

37,5±0,87 32,9±0,74 

-12,3 

p<0,01 

КДО, мл 

Δ % 

132,4±4,72 125,4±2,33 

-5,3 

132,9±4,12 119,4±1,45 

-10,2 

p<0,05 

p'<0,05 

КСО, мл 

Δ % 

53,7±3,74 51,0±3,54 

-5,0 

53,8±3,26 47,2±3,11 

-12,2 

ФВ, % 

Δ % 

55,1±0,87 56,3±0,77 

2,2 

55,0±0,94 59,1±0,79 

7,4 

p<0,05 

 p'<0,05 

ММЛШ, г 

Δ % 

287,9±7,36 254,5±6,12 

-11,6 

p<0,05 

290,9±9,01 238,4±5,16 

-18,1 

p<0,01;  

p'<0,05 

ІММЛШ, г/м2 

Δ % 

152,5±2,41 134,4±5,9 

-11,8 

p<0,05 

155,2±4,15 131,1±2,85 

-15,5 

p<0,05 

ВТС 

Δ % 

0,46±0,02 0,46±0,02 

0 

0,45±0,02 0,46±0,01 

2,2 

ТЗСЛШ, мм 

Δ % 

11,7±0,21 11,1±0,09 

-5,2 

p<0,05 

11,8±0,23 11,0±0,18 

-6,8 

p<0,05 
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

ТМШП, мм 

Δ % 

11,8±0,27 11,2±0,24 

-5,1 

 

11,9±0,32 10,9±0,12 

-8,4 

p<0,05 

Примітка: Δ% – зміна показника; p – вірогідна різниця показників після 

лікування, порівняно з показниками до лікування; p' – вірогідна різниця 

показників після лікування в Іб підгрупі, порівняно з підгрупою Іа. 

 

Додавання до БТ мельдонію також позитивно вплинуло на зменшення 

КДО – на 10,2% (p<0,05). Зміни розмірів КДО статистично значущо 

відрізнялися від змін у підгрупі Іа (p'<0,05). Комбінована терапія позитивно 

впливала на збільшення ФВ, даний показник покращився на 7,4% (p<0,05), 

порівняно з вихідними даними, а також на 5,0% (p'<0,05), порівнюючи з 

підгрупою Іа після лікування. Мельдоній позитивно впливав на зменшення 

ознак ГЛШ, про що свідчить зниження ММЛШ – на 18,1% (p<0,05). 

Статистично значуща різниця була зафіксована і при порівнянні Іа та Іб підгруп 

після лікування (p'<0,05). Одночасно таке лікування сприяло зменшенню 

ІММЛШ – на 15,5% (p<0,05), ТЗСЛШ – на 6,8% (p<0,05),ТМШП – на 8,4% 

(p<0,05). 

Зміни структурно-геометричних показників, які характеризують розміри та 

об‘єми лівого шлуночка, у діаліз-залежних хворих із супутньою ХСН під 

впливом терапії представлено в табл. 4.6. Встановлено недостатньо виражену 

динаміку КДР у хворих ІІа та ІІв підгруп, в яких даний показник зменшився на 

3,47% (p<0,05) та 3,69% (p<0,05) відповідно. Позитивна динаміка щодо 

зменшення КДР спостерігалась у хворих ІІб та ІІг підгруп, у цих підгрупах він 

знизився на 5,70% (p<0,01) та 6,59% (p<0,01) відповідно. Показник КСР 

практично не змінився в підгрупі ІІа, тоді як в інших досліджуваних підгрупах 

було вірогідне зменшення даного параметру (p<0,01). У хворих, які отримували 

базову ГД терапію, КДО зменшився на 6,12% (p<0,05), а КСО збільшився на 

1,53% (p>0,05).  



Таблиця 4.6 

Динаміка ехокардіографічних показників під впливом комбінованого лікування у хворих на хронічну 

серцеву недостатність на тлі термінальної хронічної хвороби нирок, яка корегована гемодіалізом 

Показник Група Іа 9 (n=15) Група Іб (n=15) Група Ів (n=15) Група Іг (n=15) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КДР, мм 

Δ % 

54,8±0,57 52,9±0,66 

-3,47 

p<0,05 

54,4±1,04 51,3±1,09 

-5,70 

p<0,05 

54,2±0,65 52,2±0,49 

-3,69 

p<0,05 

54,6±0,52 51,0±0,43 

-6,59 

p<0,01 

КСР, мм 

Δ % 

39,5±0,40 39,9±0,85 

1,01 

p>0,05 

39,2±0,97 36,8±0,64 

-6,12 

p<0,05 

p'<0,05 

38,9±0,68 36,9±0,49 

-5,14 

p<0,05 

p'<0,05 

39,1±0,63 36,4±0,52 

-6,91 

p<0,01 

p'<0,01 

КДО, мл 

Δ % 

147,1±2,4

7 

138,1±3,87 

-6,12 

p<0,05 

148,4±3,92 132,2±3,78 

-10,91 

p<0,01 

144,5±3,17 134,1±3,67 

-7,19 

p<0,05 

149,1±4,26 130,8±3,96 

-12,27 

p<0,001 

КСО, мл 

Δ % 

65,4±1,62 66,4±2,56 

1,53 

p>0,05 

68,7±2,78 -11,50 

p<0,05 

66,4±2,16 59,6±1,61 

-10,24 

p<0,05 

68,8±2,37 60,7±2,23 

-11,77 

p<0,05 

ФВ, % 

Δ % 

53,4±0,75 53,8±0,66 

0,75 

 

54,6±0,66 56,8±0,78 

4,03 

p<0,05 

53,3±0,65 55,4±0,79 

3,94 

p<0,05 

54,9±1,72 59,4±1,12 

8,10 

p<0,05 

p'<0,05 

1
2
6
 



Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ММЛШ, г 

Δ % 

319,8±8,42 308,3±8,61 

-3,60 

 

313,5±8,45 276,1±9,41 

-11,93 

p<0,01 

p'<0,05 

321,5±9,47 276,9±9,43 

-13,87 

p<0,01 

p'<0,05 

327,8±6,25 271,4±8,21 

-17,20 

p<0,001 

p'<0,01 

ІММЛШ, г/м2 

Δ % 

164,5±5,95 156,2±3,39 

-5,04 

 

167,6±3,17 152,4±4,45 

-9,07 

p<0,05 

168,7±5,56 148,5±6,74 

-11,97 

p<0,01 

169,4±5,84 146,7±3,43 

-13,40 

p<0,001 

ВТС 

Δ % 

0,45±0,06 0,43±0,04 

-4,45 

0,45±0,05 0,45±0,01 

0 

0,45±0,02 0,46±0,01 

2,22 

0,44±0,01 0,46±0,02 

2,17 

ТЗСЛШ, мм 

Δ % 

12,3±0,11 12,2±0,12 

0,81 

12,2±0,23 11,6±0,18 

-4,92 

p<0,05 

12,3±0,25 11,6±0,25 

-5,69 

p<0,05 

12,4±0,22 11,6±0,23 

-6,45 

p<0,05 

ТМШП, мм 

Δ % 

12,3±0,12 12,2±0,13 

0,82 

12,3±0,22 12,0±0,24 

-2,44 

 

12,5±0,23 11,9±0,21 

-4,80 

p<0,05 

12,4±0,20 11,8±0,21 

-4,83 

p<0,05 

Примітка: Δ% – зміна показника; p – вірогідна різниця показників після лікування, порівняно з показниками до 

лікування; p' – вірогідна різниця показників після лікування в ІІб, ІІв та ІІг підгрупах, порівняно з підгрупою ІІа. 

1
2
7
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Відзначено кращу ефективність лікування щодо зменшення КДО у хворих, 

які отримували лікування фозиноприлом та комбінацією двох препаратів. При 

цьому даний показник зменшувався відповідно на 10,91% (p<0,01) та 12,27% 

(p<0,001). Схожа тенденція спостерігалась і при оцінці КСО. Аналізуючи 

отримані результати, було встановлено недостатнє збільшення ФВ у Іа 

підгрупі, у той час як в інших досліджуваних групах відмічено незначне 

покращення ФВ (p<0,05). 

У хворих, які отримували базову ГД терапію, не було достатньої регресії 

показників ММЛШ і ІММЛШ. У підгрупах хворих, які отримували мельдоній 

та комбінацію двох препаратів, встановлено вірогідне зменшення даних ЕхоКГ-

показників. Так, ММЛШ у ІІв підгрупі зменшилась на 13,87% (p<0,01), у ІІг – 

на 17,20% (p<0,001), одночасно ІММЛШ у ІІв підгрупі зменшився на 11,97 % 

(p<0,01) та у ІІг – на 13,40% (p<0,001). 

ТЗСЛШ під впливом лікування зменшилась на 4,92% – у ІІб підгрупі 

(p<0,05), на 5,69% – у ІІв підгрупі та на 6,45% – у ІІг групі. Аналізуючи 

показник ТМШП після лікування, ми помітили, що в групі, де проводилося 

лікування мельдонієм, зменшення даного параметру було більш вираженим, 

порівняно з підгрупою ІІа та ІІб. Із отриманих результатів можемо зробити 

висновок, що базова ГД терапія меншою мірою впливає на регресію 

структурно-геометричних показників ЛШ. 

Нами також встановлено, що терапія з додаванням фозиноприлу 

ефективніше впливає на об‘ємні параметри ЛШ, у той же час лікування з 

додаванням мельдонію – на стоншення ТЗСЛШ та ТМШП. 

На рис.4.5 продемонстровано зміни геометрії серця під впливом терапії. У 

пацієнтів Іа підгрупи на фоні лікування БТ, у складі якої був фозиноприл, 

спостерігалась позитивна динаміка щодо зменшення кількості хворих із 

концентричною ГЛШ із 15 (50,0%) до 10 (33,3%) випадків після лікування, хоча 

різниця була статистично незначущою (p>0,05). Збільшилась кількість 

пацієнтів із концентричним ремоделюванням. Відсоток пацієнтів із 

нормальною геометрією серця практично не змінився. 
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Рис.4.5. Зміни типів ремоделювання у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю, у залежності від лікування. 

 

Під впливом комбінованої терапії фозиноприлом та мельдонієм у підгрупі 

Іб виявлено зменшення кількості пацієнтів із концентричною та ексцентричною 

ГЛШ. Так, частота пацієнтів із концентричною ГЛШ зменшилась із 17 (56,6%) 

до 9 (30%). На фоні довгострокової комбінованої терапії зникли випадки 

ексцентричного ремоделювання ЛШ (p<0,05), збільшилась частота пацієнтів із 

нормальною геометрією серця (p<0,05). 

У ІІа підгрупі спостерігалась тенденція до збільшення кількості пацієнтів з 

ексцентричним типом ремоделювання – 7 (46,6%) на противагу 6 (40,0%) 

(p>0,05). У хворих ІІб підгрупи до лікування не було нормальної геометрії ЛШ, 

водночас після курсу терапії нормальний тип геометрії серця встановлено в 2 

(13,2%) (p<0,05) пацієнтів, а також зменшилась кількість пацієнтів із 

концентричною ГЛШ. У підгрупі ІІв після лікування не змінився відсоток 

пацієнтів з ексцентричною ГЛШ, проте в процесі лікування було зафіксовано 

суттєве зниження кількості пацієнтів з концентричною ГЛШ – 5 (33,4%) на 

противагу 7 (46,6%) (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Зміни типів ремоделювання у хворих із коморбідною патологією, 

залежно від лікування. 

 

Під впливом комбінованої терапії з однаковою силою відбувалася регресія 

як концентричної, так і ексцентричної ГЛШ – 6 (40,0%), проти 8 (53,6%) та 4 

(26,6%) на противагу 5 (33,40%) відповідно. Спостерігалась тенденція до 

збільшення відсотка пацієнтів із концентричним ремоделюванням ЛШ. Під 

впливом терапії зменшився відсоток пацієнтів з ексцентричною та 

концентричною ГЛШ, що суттєво впливає на прогноз щодо тривалості життя 

даних пацієнтів. 

Оцінюючи вплив терапії на прояви ДД ЛШ, ми провели порівняльний 

аналіз змін трансмітрального потоку під впливом лікування та повторно 

визначили тип ДД ЛШ. 

Як видно з рис. 4.7, у пацієнтів Іа та Іб підгруп до лікування переважав  

І тип ДД ЛШ. Ми фіксували позитивні зміни ДДЛШ у пацієнтів Іа підгрупи, які 

отримували фозиноприл у складі БТ. Так, під впливом лікування зменшився 

відсоток пацієнтів із рестриктивним типом ДД ЛШ (p<0,05), однак збільшилась 

кількість пацієнтів із псевдонормальним типом ДД ЛШ (p<0,05). Також ми 

фіксували появу пацієнтів із нормальними значеннями трансмітрального 

кровоплину (6,7% випадків (p<0,05)). Кількість пацієнтів із І типом ДД ЛШ 

зменшилась, проте дані не були статистично значущі (p>0,05).  



131 

 

Рис. 4.7. Динаміка проявів діастолічної дисфункції в пацієнтів на хронічну 

серцеву недостатність, залежно від лікування 

 

У підгрупі Іб, де до БТ додавали мельдоній, зміни були більш виражені. 

Під впливом терапії спостерігалася виражена тенденція до зменшення кількості 

пацієнтів із І та ІІІ типами ДД ЛШ. Також зросла кількість хворих із 

нормальними параметрами трансмітрального потоку після проведеного 

лікування (p<0,05). 

У пацієнтів ІІа підгрупі групи, які отримували лікування базовою ГД 

терапією, ми не спостерігали статистично значущого покращення діастолічної 

функції серця. Варто відзначити, що в цій групі збільшився відсоток пацієнтів з 

ІІІ типом ДД ЛШ (p<0,05). У підгрупі ІІб, де пацієнтам проводили лікування 

фозиноприлом, зменшилась частота ІІІ типу ДД ЛШ на 13,3% на противагу 

20,0% (p<0,05), зміни частоти виявлення І та ІІ типу не були статистично 

значущі. У підгрупі ІІв спостерігалась схожа динаміка. Варто звернути 

особливу увагу на пацієнтів підгрупи ІІг, хворі якої отримували комбіновану 

терапію, у результаті якої ми спостерігали позитивну динаміку в бік зменшення 

кількості пацієнтів із ІІІ типом ДД ЛШ. Після лікування лише 6,7% пацієнтів 

мали такий тип дисфункції на противагу 20,0% до лікування (p<0,05). Також 

під впливом лікування в пацієнтів даної підгрупи спостерігалась тенденція до 

нормалізації параметрів трансмітрального кровотоку. Також ми зафіксували 
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позитивну динаміку щодо зменшення кількості пацієнтів із ІІ типом ДД ЛШ та 

підвищення випадків із порушенням розслаблення ЛШ (рис. 4.8). 

 

 

Рис.4.8. Динаміка проявів діастолічної дисфункції в пацієнтів із поєднаною 

патологією, залежно від лікування. 

 

Аналізуючи зміни показників АМАТ після проведеної терапії, ми 

спостерігали зниження середніх показників САТ і ДАТ у двох підгрупах І 

групи (табл. 4.7). Під впливом лікування БТ, у складі якої був фозиноприл, 

середньодобовий САТ у Іа підгрупі зменшився на 12,5% (p<0,01), 

середньодобовий ДАТ – на 8,02%, проте зміни не були статистично значущі 

(р>0,05). 

Таблиця 4.7 

Динаміка показників 24-годиного АМАТ під впливом комбінованого 

лікування у хворих на хронічну серцеву недостатність 

Показник Група Іа Група Іб 

 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

1 2 3 4 5 

САТ, мм рт. ст. 

Δ, % 

148,6±4,09 130,0±1,95 

-12,5 

p<0,01 

149,8±4,24 126,2±1,88 

-23,6 

p<0,001 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 5 

ДАТ, мм рт. ст. 

Δ, % 

89,7±4,12 82,5±1,48 

-8,02 

90,2±4,31 78,4±1,21 

-11,8 

p<0,05 

ПАТ, мм рт. ст. 

Δ, % 

58,9±4,05 47,5±2,97 

-19,3 

59,6±4,17 47,8±3,75 

-19,8 

ДІ САТ, % 

Δ, % 

5,9±0,87 8,3±1,88 

45,8 

6,0±1,91 9,2±0,34 

53,3 

ДІ ДАТ, % 

Δ, % 

7,5±0,41 9,1±1,93 

21,3 

7,9±1,67 10,1±2,10 

27,8 

ВАР САТ, мм рт. ст. 

Δ, % 

13,4±2,03 10,3±0,38 

-23,1 

p<0,05 

13,5±1,87 9,5±0,50 

-29,6 

p<0,01 

ВАР ДАТ, мм рт. ст. 

Δ, % 

11,3±1,03 10,2±0,48 

-9,7 

p>0,05 

11,5±1,78 9,6±0,40 

-16,5 

p<0,01 

ЧСС, уд/хв. 

Δ, % 

70,2±1,13 66,4±0,87 

-5,4 

69,9±1,07 

 

67,3±0,93 

-3,72 

Примітка:Δ% – зміна показника; p – вірогідна різниця до та після 

лікування. САТ – систолічний АТ; ДАТ – діастолічний АТ; ПАТ – пульсовий 

АТ; ДІ – добовий індекс ; ВАР – варіабельність АТ; ЧСС- частота серцевих 

скорочень. 

 

Спостерігалася позитивна динаміка значення ДІ та добового профілю АТ у 

пацієнтів Іа підгрупи. Після курсу проведеної терапії ми фіксували збільшення 

даних показників. Так, приріст ДІ САТ склав 45,8% (р>0,05) та ДІ ДАТ – 21,3%, 

проте дані не були статистично значущі, (р>0,05) для всіх значень.  

Відзначено вірогідне зниження ВАР САТ і ДАТ у пацієнтів Іа підгрупи, 

після проведення курсу лікування даний показник знизився на 23,1% (р<0,05) 

та 9,7% (р>0,05) відповідно. 

На фоні комбінованої терапії контроль над рівнем гіпертензії виявився 

більш вираженим. У підгрупі Іб середньодобовий САТ знизився на 23,6% 

(р<0,05), середньодобовий ДАТ – на 11,8% (р<0,05). Додавання до БТ 

мельдонію позитивно впливало на зниження ВАР САТ та ДАТ, дані показники 
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зменшились на 29,6% (р<0,05) та 16,5% (р<0,05) відповідно. Додавання до 

базової терапії мельдонію позитивно впливало на зниження АТ та зменшення 

добових коливань даного показника. 

Аналізуючи зміни добового профілю АТ під впливом запропонованих схем 

лікування в пацієнтів І групи було встановлено наступні зміни рис. 4.9. Під 

впливом БТ збільшився відсоток пацієнтів із добовим профілем «dipper», так 

після лікування в 73,3% пацієнтів із підгрупи Іа нормалізувався добовий 

профіль АТ на противагу 60,0% до лікування, хоча різниця не була статистично 

значущою (р>0,05). У підгрупі Іб кількість пацієнтів із даним типом добового 

ритму АТ зросла до 76,7% на противагу 53,3% до лікування (р>0,05). Ми 

спостерігали зниження числа пацієнтів із добовим профілем «non-dipper», 

частка хворих з таким типом добового профілю після проведеного лікування 

склала 26,7% на противагу 33,3% у підгрупі Іа та 23,3% на противагу 33,3% у 

підгрупі Іб (р<0,05 для обох підгруп). Удалося досягнути контролю добового 

профілю АТ у пацієнтів, в яких до лікування був встановлений нічний тип 

підвищення АТ. У двох підгрупах після проведення лікування не залишилося 

жодного хворого з таким типом добового профілю АТ (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 4.9. Зміни типів добового профілю артеріального тиску у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю, залежно від лікування. 
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Застосування у складі БТ фозиноприлу та комбінації мельдонію дозволило 

досягнути цільових значень АТ. На фоні БТ із використанням фозиноприлу 

нормалізація АТ спостерігалась у 26 (86,7%) пацієнтів із підгрупи Іа та в 28 

(93,3%) хворих із групи Іб. Таким чином, сучасна антигіпертензивна терапія 

достатньою мірою впливає на контроль АТ, а додавання до БТ мельдонію 

сприяє досягненню цільових значень ВАР АТ та нормалізації його добового 

профілю.  

За результатами  аналізу показників 48-годинного АМАТ, було 

встановлено, що у всіх досліджуваних пацієнтів до лікування спостерігалося 

підвищення АТ, а також значне збільшення показників ВАР САТ та ДАТ.  

У пацієнтів ІІа підгрупі не було виявлено зниження як САТ, так і ДАТ, 

незважаючи на досягнення «сухої ваги» та збільшення тривалості сеансів ГД. 

Середньодобовий САТ у ІІб підгрупі зменшився на 11,16% (p<0,001), у ІІв 

підгрупі – на 7,36% (p<0,01) та в ІІг підгрупі – на 12,19% (p<0,001). 

Середньодобовий ДАТ у хворих ІІа підгрупи знизився на 4,69% (p>0,05), у ІІб 

підгрупі він зменшився на 9,10% (p<0,01), у ІІв підгрупі – на 6,58% (p<0,05), а 

найкращий результат був зафіксований у ІІг підгрупі – зменшення на 11,37% 

(p<0,001). Було встановлено, що в підгрупі з базовою ГД терапією та в ІІв 

підгрупі, не спостерігалось значного зниження ДАТ та ПАТ.  

Показники ВАР САТ та ДАТ до лікування були значно вищими від 

показників норми в усіх досліджуваних групах. Проте було зафіксовано, що під 

впливом комбінованої терапії, а також у підгрупі з додаванням мельдонію ці 

показники значно знизились. Так, у ІІг підгрупі ВАР САТ знизилась на 36,02% 

(p<0,001), у ІІв – на 31,45% (p<0,001). У підгрупі ІІб зниження показника ВАР 

САТ було лише на 27,56% (p<0,01), найгірший результат ми отримали в 

підгрупі ІІа, у хворих якої показник ВАР САТ знизився на 15,0% (p<0,05). 

Схожа тенденція зберігалася і при аналізі ВАР ДАТ у досліджуваних підгрупах. 

Зниження ЧСС після лікування було встановлено лише в пацієнтів ІІб та ІІг 

підгруп (p<0,01). Динаміка САТ, ДАТ, ПАТ, ЧСС та ВАР представлена в табл. 

4.8. 



Таблиця 4.8 

Динаміка показників 48-годиного АМАТ під впливом комбінованого лікування у хворих на хронічну серцеву 

недостатність на тлі термінальної хронічної хвороби нирок, яка корегована гемодіалізом 

Показник 

Група Іа Група Іб Група Ів Група Іг 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

САТ, мм рт. ст. 

Δ% 

147,8±5,69 143,0±5,05 

-3,35 

 

150,6±7,88 133,8±5,85 

-11,16 

p<0,001 

152,1±6,93 140,9±7,98 

-7,36 

p<0,01 

153,4±5,67 134,7±4,62 

-12,19 

p<0,001 

ДАТ, мм рт. ст. 

Δ% 

89,6±3,99 85,4±2,25 

-4,69 

 

92,3±4,77 83,9±4,01 

-9,10 

p<0,01 

89,7±3,23 83,8±1,74 

-6,58 

p<0,05 

94,1±3,15 83,4±3,12 

-11,37 

p<0,001 

ПАТ, мм рт. ст. 

Δ% 

60,4±8,85 55,4±6,07 

-8,28 

 

59,6±7,23 49,8±8,76 

-16,44 

p<0,001 

60,2±7,66 54,4±8,57 

-9,63 

p<0,05 

58,3±6,73 48,4±5,27 

-16,98 

p<0,001 

ДІ САТ, % 

Δ% 

4,9±3,43 5,2±8,57 

6,12 

 

5,1±7,54 7,2±5,92 

41,17 

p<0,05 

4,8±7,54 5,7±6,31 

18,76 

p>0,05 

5,2±8,79 8,9±6,34 

51,92 

p<0,05 

Д І ДАТ, % 

Δ% 

6,8±7,4 7,1±4,32 

 

6,6±2,13 8,6±4,43 

30,30 

p<0,05 

6,9±6,54 7,6±5,35 

10,14 

p>0,05 

4,6±8,51 7,7±7,75 

37,50 

p<0,05 

ВАР САТ, мм рт. ст. 

Δ% 

16,0±1,86 13,6±1,83 

-15,00 

p<0,05 

15,6±2,38 11,3±1,84 

-27,56 

p<0,01 

15,9±1,63 10,9±1,55 

-31,75 

p<0,001 

16,1±1,09 10,3±1,23 

-36,02 

p<0,001 

1
3
6
 



Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВАР ДАТ, мм рт. ст. 

Δ% 

11,9±1,53 10,4±1,74 

-12,61 

 

12,1±1,81 10,2±1,40 

-15,70 

p<0,01 

12,6±1,74 10,4±1,56 

-17,76 

p<0,001 

12,6±1,73 9,95±1,57 

-21,03 

p<0,001 

ЧСС, уд/хв. 

Δ% 

85,5±2,17 82,3±3,01 

-3,74 

 

86,3±5,04 

 

71,6±3,92 

-17,03 

p<0,01 

84,5±4,12 

 

76,1±3,46 

-9,94 

p>0,05 

87,7±3,67 

 

72,4±3,63 

-17,45 

p<0,01 

Примітка: Δ% – зміна показника; p – вірогідність за критерієм Стьюдента. САТ – систолічний АТ; ДАТ – 

діастолічний АТ; ПАТ – пульсовий АТ; ДІ – добовий індекс; ВАР – варіабельність АТ; ЧСС- частота серцевих 

скорочень. 

 

1
3
7
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Як видно з рис. 4.10, основним типом добового профілю в діаліз-залежних 

хворих як до, так і після лікування є «non-dipper». Під впливом комбінованої 

терапії ми зафіксували зменшення кількості пацієнтів із добовим профілем 

«night-peaker», різниця була статично значуща (p<0,05). Так, до лікування в ІІг 

групі 5 (33,3%) пацієнтів мали добовий профіль «night-peaker», а після – лише 2 

(6,7%) хворих, тоді як у підгрупі ІІа та ІІв зміни добового профілю були 

незначні. 

 

 

Рис. 4.10. Зміни типів добового профілю артеріального тиску у хворих із 

коморбідною патологією, залежно від лікування. 

 

Встановлено, що під впливом базової ГД терапії зменшується рівень АТ, 

проте не так ефективно, як у пацієнтів, які приймали фозиноприл. Доведено, що 

базова ГД терапія не впливає на зміни показника ВАР АТ і для ефективного 

зменшення ВАР АТ недостатньо лише застосувати фозиноприл. Найкраще на 

зменшення ВАР АТ впливає мельдоній. Вірогідно, це пов‘язано з його 

адаптогенними властивостями. Тому використання фозиноприлу та мельдонію 

у хворих, які потребують ГД, не тільки впливає на нормалізацію АТ та 

добового профілю, а й значно зменшує ВАР АТ. 
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4.3. Динаміка рівня ендотеліну-1, мозкового натрійуретичного 

пептиду, прозапальних біомаркерів та тканинного інгібітора матриксних 

металопротеїназ-1 під впливом комбінованої терапії 

Для оцінки впливу лікування на динаміку показників, які відображають 

функцію ендотелію, роботу позаклітинного матриксу та ознаки хронічного 

запалення, ми оцінювали рівень ЕТ-1, ТІМП-1, СРБ та ФНП-α до та після 

лікування. 

При оцінці ЕД у пацієнтів І групи динаміка рівня ЕТ-1 залежала від вибору 

лікування. Було встановлено, що під впливом БТ рівень ЕТ-1 знизився на 31,3% 

(р<0,001), у той же час у підгрупі Іб зниження рівня даного показника було 

більш вираженим та статистично значущим. Так, під впливом БТ рівень ЕТ-1 у 

підгрупі Іб знизився на 44,7% (р<0,001) (рис 4.11).  

 

 

 

Рис. 4.11. Динаміка рівня ЕТ-1 під впливом комбінованого лікування у 

хворих на хронічну серцеву недостатність. 

Примітка: *** – р<0,001, порівняно до лікування. # – р<0,05, порівняно 

між Іа та Іб підгрупами після лікування. 

 

При порівнянні Іа та Іб підгруп після лікування нами було відзначено, що в 

підгрупі хворих яким додавався мельдоній зниження рівня ЕТ-1 було на 21,2% 
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ефективнішим, а різниця між даними підгрупами була статистично значущою 

(р<0,05). 

При аналізі отриманих даних у ІІ групі було встановлено, що динаміка 

позитивних змін значною мірою залежала від методу лікування (рис. 4.12). Так, 

у хворих ІІа підгрупи зафіксовано зниження рівня ЕТ-1 лише на 4,27% (p>0,05). 

У той же час, у хворих ІІб та ІІв підгрупи спостерігалось зниження ЕТ-1 на 

17,35% та 16,81% відповідно (p<0,01).  

 

 

 

Рис. 4.12. Динаміка рівня ЕТ-1 під впливом комбінованого лікування у 

хворих на хронічну серцеву недостатність. 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01, порівняно до лікування. # – р<0,05, 

порівняно між ІІа та ІІб, ІІв, ІІг підгрупами після лікування. 

 

Застосування в комплексі з БТ фозиноприлу та мельдонію сприяло 

суттєвому зниженню рівня ЕТ-1 на 22,4% (p<0,001). Також була помічена 

різниця між ІІа та ІІг підгрупами після лікування (р<0,05). 

Застосування комбінованої терапії в пацієнтів зі збереженою функцією 

нирок вплинуло на нормалізацію рівня ЕТ-1. Середні значення даного маркера 

після лікування становили (5,42±0,36) пг/мл, що практично відповідало нормі 

(5,3±0,32 пг/мл). Водночас у пацієнтів із втраченою функцією нирок хоча і 
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відзначалася позитивна динаміка щодо зниження рівня ЕТ-1, проте не вдалося 

досягнути контрольних значень даного маркера. 

Слід звернути особливу увагу на динаміку рівня МНУП, адже згідно з 

останніми рекомендаціями саме цей показник є маркером ХСН [180] (рис. 4.13). 

 

 

 

Рис. 4.13. Динаміка рівня NT-proBNP у хворих на хронічну серцеву 

недостатність під впливом комбінованого лікування. 

Примітка: *** – р<0,001, порівняно до лікування; # – р<0,05, порівняно 

між Іа та Іб підгрупами після лікування. 

 

Встановлено, що в пацієнтів із збереженою функцією нирок під впливам 

лікування як у підгрупі Іа, так і у підгрупі Іб спостерігалося вірогідне зниження 

даного маркера (рис.4.13). У підгрупі Іа рівень NT-proBNP знизився на 36,8% 

(р<0,001), у підгрупі Іб – на 48,6% (р<0,001). Спостерігалась достовірна різниця 

між рівнем NT-proBNP у Іа та Іб підгрупах (р<0,05). Під впливом 

комбінованого лікування зниження рівня NT-proBNP було на 11,8% 

ефективніше, порівняно з підгрупою Іа. 

У пацієнтів ІІ групи, які потребували НЗТ методом ГД, зміни рівня МНУП 

були менш вираженими (рис.4.14). 
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Рис. 4.14. Динаміка рівня NT-proBNP у хворих із коморбідною патологією 

під впливом комбінованого лікування. 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001, порівняно до лікування; 

# – р<0,05, порівняно між ІІа та ІІб, ІІв, ІІг підгрупами після лікування. 

 

Незначне зниження рівня МНУП спостерігалося в пацієнтів ІІа підгрупи, в 

яких даний показник зменшився на 7,61% (p>0,05), порівняно зі значеннями до 

лікування. Рівень МНУП у ІІб та ІІв підгрупах хоча й достовірно знизився на 

18,48% та 24,69%, проте в цих підгрупах не було досягнуто рівня «сірої зони» 

(200-400 пмоль/л) (p<0,001). Найвища ефективність лікування щодо динаміки 

рівня МНУП спостерігалась при комплексному лікуванні. Так, рівень МНУП 

пацієнтів ІІг підгрупи знизився на 34,81% (p<0,001). Проте зниження МНУП 

після лікування нижче «сірої зони» спостерігалося лише в 2 (13,3%) пацієнтів 

цієї підгрупи. Така динаміка, очевидно, пов‘язана з тим, що на рівень даного 

пептиду впливає не лише ХСН, а й порушення функції нирок та НЗТ. 

Під час проведення аналізу впливу запропонованих схем лікування на 

показники хронічного запалення ми оцінювали вплив терапії на рівень ФНП-α 

та СРБ (табл. 4.9). У пацієнтів Іа підгрупи після лікування БТ та фозиноприлом 

фіксувалось статично значуще зниження рівня СРБ на 50,5% (p<0,05). У 
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пацієнтів Іб підгрупи, де до БТ додавали мельдоній, покращення в бік зниження 

даного показника було на 63,1% (p<0,001) від вихідного рівня. Позитивна 

динаміка спостерігалась і стосовно зниження ФНП-α.  

 

Таблиця 4.9 

Динаміка показників ФНП-α та СРБ під впливом комбінованого 

лікування у хворих на хронічну серцеву недостатність 

Показник 

Група Іа Група Іб 

До лікування 
Після 

лікування 
До лікування 

Після 

лікування 

ФНП-α, пг/мл 

Δ% 

 

59,9±11,8 46,0±7,13 

-23,2 

66,5±8,69 

 

38,5±6,01 

-42,1 

p<0,001 

СРБ, мг/л 

Δ% 

 

6 [0; 12] 

 

 

3[0; 6] 

50,5% 

p<0,05 

12 [0; 24] 3[0; 6] 

63,1% 

p<0,001 

Примітка: Δ% – зміна показника; p – вірогідна різниця показників після 

лікування, порівняно з показниками до лікування за критерієм Стьюдента, U-

критерій Манна-Уїтні; p' – вірогідна різниця показників після лікування в ІІб 

підгрупі, порівняно з підгрупою ІІа. 

 

У підгрупі Іа рівень даного показника знизився на 23,2%, проте зміни не 

були вірогідними (p>0,05). Водночас у пацієнтів Іб підгрупи спостерігалось 

статистично значуще зниження рівня ФНП-α на 42,1% (p<0,001). 

Аналізуючи показники хронічного запалення ФНП-α та СРБ у ІІ групі, ми 

фіксували позитивну динаміку їхнього рівня (табл. 4.10). Проте зміни 

показників рівня ФНП-α та СРБ в ІІа та ІІб підгрупах не були вірогідними 

(p>0,05). У ІІв підгрупі ми відзначили вірогідне зменшення рівня СРБ після 

лікування (p<0,01). Найбільш виразна динаміка рівня ФНП-α та СРБ 

зафіксована в пацієнтів ІІг підгрупи на фоні БТ, фозиноприлу та мельдонію 

(p<0,01). У хворих цієї підгрупи нам вдалося досягнути достовірно вищого 

ефекту від лікування, порівняно з іншими групами. 



Таблиця 4.10 

Динаміка показників ТНФ-α, та СРФБ під впливом комбінованого лікування у хворих на хронічну серцеву 

недостатність на тлі термінальної хронічної хвороби нирок, яка корегована гемодіалізом 

 

Показник 

Група ІІа Група ІІб Група ІІв Група ІІг 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

ФНП-α, 

пг/мл 

Δ% 

 

108,1±28,6 99,0 

±14,84 

-8,42 

 

102,9 

±35,7 

84,57 

±28,34 

-17,81 

 

105,6 

±35,13 

81,7 

±10,35 

-22,63 

p<0,05 

 

104,6 

±41,3 

65,6 

±5,56 

-37,38 

p<0,01 

p'<0,05 

СРБ, мг/л 

 

Δ% 

 

22,75 

[9;36] 

18,25 

[9; 24] 

-19,78 

 

23,00 

[12; 24] 

15,72 

[6; 24] 

-31,52 

p<0,05 

22,5 

[12; 36] 

11,25 

[6; 12] 

-50,00 

p<0,05 

26,5 

[12; 48] 

12,25 

[12; 24] 

-53,58 

p<0,05 

Примітка: Δ% – зміна показника; p – вірогідна різниця показників після лікування, порівняно з показниками до 

лікування за критерієм Стьюдента, U-критерій Манна-Уїтні; p' – вірогідна різниця показників після лікування в ІІб, ІІв та 

ІІг підгрупах, порівняно з підгрупою ІІа. 

 

1
4
4
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Заслуговує на увагу аналіз впливу різних схем терапії на динаміку рівня 

ТІМП-1, як інтегрального маркера дисбалансу в системі ЕЦМ (рис. 4.15).  

На фоні БТ, у склад якої входив фозиноприл, спостерігалось статистично 

значуще зниження рівня ТІМП-1 на 12,7% (p<0,01), проте в підгрупі, де до БТ 

додавався мельдоній, рівень даного маркера знизився на 31,2% (p<0,001). Варто 

звернути увагу на статистично значущу різницю між підгрупами Іа та Іб після 

проведеного лікування (p<0,05). 

 

 

Рис. 4.15. Динаміка рівня ТІМП-1 у хворих на хронічну серцеву 

недостатність під впливом комбінованого лікування. 

 

На рисунку 4.16 продемонстровано зміни рівня ТІМП-1 у пацієнтів із 

коморбідною патологією. Аналізуючи показники, які характеризують зміни 

в позаклітинному матриксі, ми зафіксували, що рівень ТІМП-1 під впливом 

базової терапії знижувався в ІІа підгрупі – лише на 8,77% (p>0,05), у той час 

як у підгрупі ІІб – на 11,48% (p<0,05). Найпомітніший ефект від лікування 

спостерігався у хворих ІІв та ІІг підгруп, у яких рівень ТІМП-1 після 

проведеної терапії зменшився на 15,57% (p<0,01) та 16,69% (p<0,001) 

відповідно. 
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Рис. 4.16. Динаміка рівня ТІМП-1 у хворих із коморбідною патологією під 

впливом комбінованого лікування. 

 

При аналізі впливу високого початкового рівня ТІМП-1 на показники 

повторної госпіталізації було з‘ясовано, що підвищення ТІМП-1>1040 нг/мл 

пов‘язується зі зростанням ризику погіршення стану пацієнтів. Тому оцінка 

ефективності лікування базувалась на зниженні даного показника до 

запропонованого рівня. Було з‘ясовано, що в пацієнтів І групи під впливом БТ 

та комбінованої терапії вдалося досягнути цільових значень рівня даного 

маркера. Проте в групі діаліз-залежних хворих рівень даного показника не 

знизився істотно. Очевидно, що в діаліз-залежних пацієнтів пошкодження в 

системі ЕЦМ більше виражені, порівняно з пацієнтами із збереженою функцією 

нирок. 

 

4.4. Віддалені результати комбінованого лікування у хворих на 

хронічну серцеву недостатність різного ґенезу 

Для дослідження віддалених наслідків проведеної терапії ми провели 

спостереження за пацієнтами впродовж 20 місяців після закінчення лікування. 

Наприкінці вищевказаного періоду було проведено повторний огляд пацієнта, 
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опитування хворих стосовно їхнього самопочуття, оцінка клінічного стану. 

Також ми провели детальний ретроспективний аналіз виписок із стаціонару та 

посмертних епікризів у випадках повторної госпіталізації з приводу ССЗ чи 

смерті. 

Було з‘ясовано, що більшість пацієнтів із І групи не потребували повторної 

госпіталізації, також у хворих зі збереженою функцією нирок не було 

зафіксовано жодного фатального випадку. Проте в даній групі 16,7% пацієнтів 

потребували стаціонарного лікування (5 хворих із декомпенсацією ХСН та 3 

пацієнтів, яким було проведено перкутанне коронарне втручання зі 

стентуванням коронарних артерій, 2 випадки нефатального ІМ).  

Слід звернути увагу на той факт, що в І групі лише в 2 пацієнтів ми 

фіксували погіршення перебігу ХСН та перехід в ФК IV (NYHA) після 

повторної госпіталізації, тоді як інші пацієнти після перебування в стаціонарі, 

згідно з ретроспективним аналізом, залишилися з попереднім діагнозом. У той, 

же час 25% пацієнтів ІІ групи були госпіталізовані до стаціонару повторно з 

приводу декомпенсації ХСН. Так, повторно госпіталізовано було 15 хворих, 

включаючи 4 пацієнтів, які померли, а причиною летальності стали ССУ, також 

у 5 пацієнтів, незважаючи на перебування у стаціонарі, було зафіксовано 

погіршення стану та прогресування ХСН. Було з‘ясовано, що 3 летальні 

випадки були зареєстровані в підгрупі ІІа, де застосовувалася базова ГД терапія 

та 1 – у підгрупі ІІв, де, окрім базової терапії, пацієнти отримували мельдонію 

дигідрат. 

Отже, в групі хворих, які потребують ГД, достовірно вищий показник 

повторної госпіталізації після проведеного лікування, що в 1,5 рази перевищує 

аналогічні значення у групі пацієнтів зі збереженою функцією нирок (p<0,05). 

Для встановлення впливу запропонованого лікування на клінічний перебіг 

ХСН ми провели аналіз кривих виживання Каплана-Маєра. Під час 

спостереження ми реєстрували частоту первинної кінцевої точки – це всі види 

смертності від ССУ. За комбіновану вторинну кінцеву точку прийняли випадки 

госпіталізації з приводу декомпенсації ХСН та розвиток нефатальних інфаркту 
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міокарда чи інсульту, проведення черезшкірного коронарного втручання. У Іа 

підгрупі повторної госпіталізації з приводу декомпенсації ХСН потребували 

близько 20,00% пацієнтів, тоді як у Іб підгрупі, де застосовувалось комбіноване 

лікування, частота повторної госпіталізації склала 13,34% (рис.4.17).  

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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Рис 4.17. Крива виживання хворих із збереженою функцією нирок, залежно від 

лікування. 

 

Проте, аналізуючи вплив лікування на тривалість життя, ми не фіксували 

істотної різниці між Іа та Іб підгрупами за критеріями Гехана-Вілкоксона 

p=0,37; Коксана-Ментела p=0,47; Лог-ранговий p=0,47. 

Аналізуючи показники в групі хворих, які потребують ГД, ми отримали 

наступні результати. За даний період 15 пацієнтів були госпіталізовані до 

стаціонару повторно з приводу декомпенсації ХСН, включаючи 4 пацієнтів, які 

померли (причиною летальності стали ССУ, 3 пацієнтів із підгрупи базової 

терапії та 1 – із підгрупи ІІв) (рис. 4.16). У ІІа підгрупі повторної госпіталізації з 

приводу декомпенсації ХСН потребували більше 46,67% пацієнтів, тоді як у ІІг 

підгрупі, де застосовувалось комбіноване лікування, частота повторної 

госпіталізації склала лише 13,33% випадків та була значно пізнішою у часовому 

сенсі (істотна різниця між ІІа та ІІг групами, критерій Гехана-Вілкоксона 

p=0,05462; Коксана-Ментела p=0,04962; Лог-ранговий p=0,05). 
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Рис.4.18. Крива виживання хворих із втраченою функцією нирок, залежно 

від лікування. 

 

Аналізуючи показники ІІб та ІІв підгруп, ми встановили, що кумулятивна 

доля тих, що не потребували повторної госпіталізації, у цих двох групах 

становила 80,00%, а звернення до стаціонару було відстрочене у часі, порівняно 

з пацієнтами ІІа підгрупи, в якій лише 53,33% пацієнтів не потребували 

госпіталізації з приводу ССЗ за період спостереження. Також у підгрупі ІІб та 

ІІг не було зафіксовано жодного летального випадку. При порівнянні ІІа, ІІб та 

ІІв груп між собою не було встановлено істотної різниці. 

Отже з отриманих результатів можемо зробити висновок, що показник 

повторної госпіталізації до стаціонару в групі пацієнтів зі збереженою 

функцією нирок значно нижчий, аніж у групі хворих, які потребували ГД.  

У підгрупі хворих на ХСН зі збереженою функцією нирок, які отримували, 

окрім базової терапії, мельдоній дигідрат, хоча і спостерігалася позитивна 

динаміка, проте не було зафіксовано істотно значущої різниці між підгрупами. 

У той же час додавання до лікування комбінації мельдонію та фозиноприлу в 

пацієнтів із втраченою функцією нирок значно покращує кумулятивну 

тривалість життя на 33,34%, порівняно із базовою ГД терапією. 

Висновки до розділу  

Комбінована терапія істотно впливала на збільшення толерантності до 

фізичного навантаження у всіх пацієнтів на ХСН, незалежно від ґенезу її 

виникнення. Під впливом комбінованого лікування вдалося досягнути цільових 
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значень АТ в обох досліджуваних групах. Для пацієнтів зі збереженою 

функцією нирок БТ, у складі якої був фозиноприл, теж сприяла досягненню 

нормальних показників АТ. Зафіксовано значний вплив мельдонію у 

стабілізації показника ВАР АТ в обох досліджуваних групах. Завдяки 

комбінованій терапії вдалося нормалізувати добовий профіль АТ у більшості 

пацієнтів зі збереженою та втраченою функцією нирок. Під впливом 

комбінованої терапії вдалося зменшити відсоток пацієнтів із концентричною 

та ексцентричною ГЛШ в обох досліджуваних групах. Після проведеного 

лікування позитивно змінювалися показники, що характеризують ДД  ЛШ.  

Варто зауважити, що середня доза фозиноприлу у досліджуваних групах 

через 6 місяців лікування становила: (16,0±4,98) мг у Іа підгрупі, (15,0±5,08) 

мг у Іб підгрупі, (14,0±5,02) мг у ІІб підгрупі та (13,7±4,32) мг у ІІг підгрупі. 

Ураховуючи виражену позитивну динаміку морфо-функціональних 

показників, зменшення проявів ЕД та хронічного запалення, ми вважаємо за 

доцільне включити до стандартної терапії запропонований алгоритм 

діагностики та лікування в обох досліджуваних групах (рис. 4.20 та  

рис. 4.21). Також за допомогою даної розробки можна більш ефективно 

використовувати визначення рівня NT-proBNP у пацієнтів із втраченою 

функцією нирок, адже чітка послідовність діагностичних маніпуляцій 

дозволить уникнути псевдопозитивних результатів, які часто зустрічаються 

при гіпергідратації. При лікуванні ми пропонуємо зважати не лише на 

цільові значення АТ, а й на показники ВАР як САД так і ДАТ.  

За матеріалами, викладеними в даному розділі опубліковано:  

1. Салижин ТІ (2015) Оптимізація лікування хронічної серцевої 

недостатності у хворих із хронічною хворобою нирок V стадії, яка 

корегована гемодіалізом Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Медична наука та практика ХХІ століття», Київ, 6-7 лютого 

2015 [106]. 

.
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Рис. 4.19. Схема діагностики та лікування ХСН із збереженою систолічною 

функцією у хворих на артеріальну гіпертензію.

Пацієнт із ознаками ХСН 

Лабораторні обстеження: 

типові: загальноклінічні 

дослідження, ліпідо- та 

коагулограма, Hb, СРБ, глюкоза. 

додаткові: ТІМП-1, ЕТ-1, ФНП-α. 

Клінічні обстеження: 

скарги, анамнез, ШОКС, 

ЕКГ, тест з 6-хвилинною 

ходою, АМАТ, ЕхоКГ та 

доплер-ЕхоКГ 

Діагностовано ХСН із збереженою систолічною 

функцією ФК>50% 

Рівень NT-proBNP підвищений? 

Варіабельність АТ підвищена? 

Продовжити БТ з додаванням 

фозиноприлу  по 20 мг на добу. 

Моніторинг ЕКГ, ЕХО, АМАТ 

рівня NT-proBNP кожні 3 

місяці 

Продовжити БТ з додаванням 

фозиноприлу по 20 мг на добу  та 

мельдонію по 500 мг на добу. 

Моніторинг ЕКГ, ЕХО, АМАТ 

рівня NT-proBNP кожні 3 місяці 
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Рис. 4.20. Схема діагностики та лікування ХСН із збереженою систолічною 

функцією у хворих, які перебувають на гемодіалізі.  

Пацієнт з ХХН V ст., яка корегована ГД та ознаками ХСН 

Лабораторні обстеження: 

типові: загальноклінічні 

дослідження, ліпідо- та 

коагулограма, Hb, СРБ, глюкоза. 

додаткові: ТІМП-1, ЕТ-1, ФНП-α. 

 

Клінічні обстеження: 

скарги, анамнез, ШОКС, ЕКГ, 

тест із 6-хвилинною ходою, 

АМАТ, ЕхоКГ. 

Діагностовано ХСН із збереженою 

систолічною функцією ФК>50% 

Цільові значення АТ досягнуто? 

Продовжити ГД терапію 

з додаванням мельдонію 

по 250 мг 2 рази на добу. 

Моніторинг ЕКГ, ЕХО, 

рівня NT-proBNP 

 

Визначення субдіафрагмального 

ДНПВ та індексу колабільності. 

Є ознаки гіпергідратації? 

Продовжити зниження 

«сухої ваги» зменшуючи 

вагу на 200-500 г щодіалізу, 

обмеження вживання солі до 

2-3 г/добу. 

Спостереження 3 тижні. 

Визначення рівня 

NT-proBNP 

Показник варіабельності АТ підвищений? 

Продовжити ГД терапію з 

додаванням фозиноприлу 

по 20 мг на добу. 

Моніторинг ЕКГ, ЕХО, АМАТ 

рівня NT-proBNP кожні 3 місяці 

Продовжити ГД терапію з 

додаванням фозиноприлу 

по 20 мг на добу  та 

мельдонію по 500 мг на добу. 

Моніторинг ЕКГ, ЕХО, АМАТ 

рівня NT-proBNP кожні 3 місяці 

ні 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Упродовж останніх десятиліть ХСН посідає першу сходинку серед 

найпоширеніших захворювань у всьому світі [1, 45, 179]. Адже саме ця недуга 

призводить до інвалідизації та смерті в 30-50% пацієнтів із декомпенсованою 

ХСН [7, 160]. Тому світові витрати на лікування ХСН перевищують 2% від 

загальних витрат на охорону здоров'я [111, 226]. 

Серед основних причин, які обумовлюють ХСН, виділяють такі: вік, стать, 

наявність АГ чи цукрового діабету, куріння [90, 147]. Учених усього світу 

цікавить проблема розвитку ХСН, адже тільки своєчасна діагностика даної 

недуги може вплинути на покращення ЯЖ та на прогноз розвитку фатальних 

ССУ. Проте, незважаючи на значну кількість наукових досліджень, ХСН 

залишається основною клініко-соціальною проблемою сьогодення як в Україні, 

так і в усьому світі [30, 215, 225]. Базуючись на наукових дослідженнях, які 

проводилися впродовж останніх років, учені вдосконалили розуміння 

патогенезу та механізмів розвитку ХСН із зниженою систолічною функцією 

ЛШ, проте ХСН із нормальною ФВ ЛШ мало вивчена [32, 89, 180]. 

Ще однією важливою проблемою сучасності є ХХН, адже розвиток 

нефросклерозу перебігаає безсимптомно, що створює труднощі в своєчасній 

діагностиці та лікуванні цього стану [18, 91]. На відміну від серцевої патології, 

яка розвивається в осіб старшої вікової групи, перші прояви нефросклерозу 

фіксуються як у молодих людей, так і в пацієнтів працездатного віку [75]. 

Вивченню ізольованого перебігу ХХН V ст. і ХСН присвячені численні 

масштабні дослідження, які дозволили з‘ясувати суть цих захворювань, 

розробити алгоритми їхньої діагностики та програми лікування і профілактики 

[3, 8, 20, 83]. 

Поєднання термінальної ХХН та ХСН є прикладом поєднання 

захворювань, за якого хвороби не лише взаємопов‘язані між собою, а й здатні 

обтяжувати перебіг одна одної. У численних дослідженнях чітко доведено, що 

ниркова дисфункція – це незалежний предиктор кардіоваскулярної 
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захворюваності та смертності [32, 42, 55]. Саме серцево-судинні події, а не 

прогресуюче погіршення функції нирок і порушення обміну рідин й 

електролітів є провідною причиною смерті хворих із ХХН [21]. Так, навіть 

невелика ниркова дисфункція, незалежно від етіології значно збільшує ризик 

АГ, ІХС, СН, кардіоваскулярної смерті [69, 115, 124, 142, 222]. 

Ураження ССС у хворих із різним ступенем вираженості ХХН, у тому 

числі, які отримують лікування програмним ГД, різноманітні, виявляються з 

високою частотою і чинять значний вплив на прогноз [13, 29, 195]. ССУ 

служать найбільш частими причинами смерті хворих із хронічною нирковою 

недостатністю й складають 30-52% від загальної летальності, що в 5-20 разів 

вище, ніж у загальній популяції [39, 41]. Багато хворих з ХХН не доживають до 

термінальної стадії і появи потреби в діалізі або трансплантації нирки, 

помираючи передчасно саме від кардіоваскулярних подій.  

Незважаючи на досягнення в кардіології та покращення прогнозів на 

виживання у загальній популяції хворих на ССЗ, кількість летальних випадків 

від ХСН серед хворих, які потребують НЗТ, залишається на високому рівні. 

Так, у пацієнтів із термінальною стадією ХХН серцево-судинна патологія 

зумовлює не менше третини всіх госпіталізацій і близько 43-50% всіх випадків 

смерті [190, 210]. 

Спільними рисами ХСН та ХХН є розвиток АГ, ЕД, гіперактивація 

цитокінів, САС та РААС, тому науковці сучасності ведуть активний пошук 

важелів впливу, які б могли сприяти відновленню балансу в системі гомеостазу 

[62, 64, 73, 79, 168]. 

Отже важкість перебігу коморбідної патології, особливо за умов НЗТ, 

зумовлює необхідність ранньої діагностики ХСН у пацієнтів із ХХН. На 

сьогоднішній день існує значна необхідність у розробці нових клінічних та 

лабораторно-інструментальних критеріїв діагностики та ефективних методів 

лікування поєднаної патології. 

Метою нашого дослідження було підвищити ефективність лікування ХСН 

у хворих на ХХН V стадії, кореговану програмним гемодіалізом, шляхом 
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корекції АТ, стану ендотелію, синдрому хронічного запалення та вивчити 

прогностичний потенціал тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1. 

Відповідно до мети нами окреслені наступні завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості клінічного перебігу, змін геометрії міокарда 

та дисфункцій серцево-судинної системи у хворих на ХХН V ст., які 

потребують ГД. Порівняти наведені показники з аналогічними у хворих на АГ 

із ХСН та оцінити вплив термінальної ниркової недостатності на клінічний 

перебіг ХСН. 

2. Оцінити функцію ендотелію судин та рівень АТ у хворих на ХХН  

V ст., кореговану програмним ГД із ХСН, їхній взаємозв‘язок із рівнем 

маркерів системи запалення, NT-proBNP та ТІМП-1. 

3. Дослідити ефективність фозиноприлу при ЕД судин, оцінити його 

вплив на рівень АТ та ІММЛШ а також рівень показників ЕТ-1 та NT-proBNP у 

хворих на ХХН V ст., кореговану програмним ГД із ХСН. 

4. Встановити вплив мельдонію дигідрату на показники АМАТ, 

толерантність до фізичного навантаження, а також динаміку показників ЯЖ у 

хворих на ХХН V ст., кореговану програмним гемодіалізом, із хронічною 

серцевою недостатністю. 

5. Обґрунтувати доцільність застосування фозиноприлу та мельдонію 

дигідрату у лікуванні хворих на ХХН V ст., кореговану програмним ГД, у 

поєднанні з ХСН, залежно від виявлених ендотеліальних, запальних, 

функціональних порушень. 

Відповідно до мети та завдань роботи була розроблена структура, 

визначені об‘єкт дослідження, комплекс клінічних та лабораторно-

інструментальних методів дослідження й способів лікування. 

У роботі наведені результати клініко-лабораторного обстеження 120 

хворих на ХСН ІІА ФК ІІІ (NYHA) із нормальною ФВ ЛШ. Обстежені хворі 

були репрезентативними за статтю жінок було – 59 (49,2%) та чоловіків – 61 

(50,2%).  
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Хворі були розділені на 2 групи: 60 пацієнтів з АГ ступінь ІІ, стадія 2 у 

поєднанні із ХСН ІІА ФК ІІІ та 60 пацієнтів із ХХН V ст., які отримували 

НЗТ методом ГД і мали супутню ХСН ІІА ФК ІІІ. Середній вік хворих І 

групи становив (63,2±11,11) роки, тоді як у ІІ групі – (51,6±13,54) роки 

(p<0,05). 

Клінічні динамічні спостереження за хворими проводились упродовж 

2012-2016 років. Огляд хворих, клінічна оцінка їхнього стану, лабораторні і 

інструментальні дослідження проводились на етапі скринінгу та через 6 

місяців від початку лікування. Віддалені наслідки проведеного лікування 

вивчались методом листування чи за допомогою телефонного зв‘язку, 

ретроспективного аналізу виписок із стаціонару та посмертних епікризів.  

Аналізуючи скарги пацієнтів, ми встановили, що частіше проявлялася 

задишка при фізичному навантаженні в 52 (96,7%) осіб І групи та 58 (96,7%) 

пацієнтів ІІ групи. Скарга на швидку втомлюваність та сонливість у день 

вірогідно частіше турбувала діаліз-залежних пацієнтів – у 60 (100,0%) хворих 

(p=0,01) та у 42 (75,0%) хворих (p=0,02) відповідно. 

При оцінці об‘єктивних змін було з‘ясовано, що в пацієнтів із втраченою 

функцією нирок переважали ознаки збільшення розмірів печінки за даними 

перкусії в 52 (86,7%) пацієнтів, проти 38 (63,3%) осіб І групи (p=0,03). 

Поодинокі крепітуючі хрипи, навіть після сеансу ГД, визначалися в 23 

(38,3%) осіб ІІ групи, проти 11 (18,3%) пацієнтів І групи (p=0,01). 

Вірогідна різниця між групами спостерігалась і при вимірюванні АТ. 

Так, у пацієнтів ІІ групи частіше спостерігалось підвищення ДАТ більше як 

на 100 мм рт. ст., таке підвищення АТ спостерігалось у 52 (86,7%) діаліз-

залежних пацієнтів, проти 41 (68,3%) осіб І групи (p=0,02). У ІІ групі 

спостерігалась висока частота пацієнтів із підвищеним ПАТ 48 (80,0%) 

випадків, проти 33 (55,0%) хворих зі збереженою функцією нирок (p=0,02). 

Також ми фіксували, що в більшості діаліз-залежних пацієнтів ЧСС 

перевищувала понад 75 уд/хв, така зміна була в 58 (96,7%) пацієнтів, проти 

34 (56,7%) осіб у групі порівняння (p=0,001). 
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При оцінці клінічного стану пацієнтів ми користувалися узагальненим 

балом ШОКС. Так, за даними ШОКС середній бал у пацієнтів І групи становив 

(7,6±0,03) бала, у той же час, коли в пацієнтів ІІ групи кількість балів за ШОКС 

склала (8,6±0,04) бали, різниця між досліджуваними групами була статистично 

значима (p<0,05). Збільшення кількості балів за ШОКС у пацієнтів ІІ групи 

демонструє, що в пацієнтів із комбінованою патологією більш вираженіше 

симптоми ХСН.  

Аналізуючи пройдену відстань за результатами тесту з 6-хвилинною 

ходою, ми встановили зниження толерантності до фізичного навантаження в 

обох досліджуваних групах (у І групі була – (249,4±13,6) м (р<0,001), а в ІІ 

групі – (225,3±9,5) м (р<0,001), у порівнянні з контролем. Різниця між І та ІІ 

групами була статистично значима (p<0,05). Також, підсумовуючи отримані 

результати, варто зазначити, що 28 (46,7%) пацієнтів ІІ групи долали відстань 

меншу 230 м, тоді як у І групі таких хворих було лише 19 (31,7%), проте дані не 

були вірогідно значимі (p=0,13). 

Існують дослідження, в яких доведено вплив ГД терапії на клінічний 

перебіг ХСН, підкреслюється роль гіпергідратації анемії та гіпоальбумінемії у 

виникненні симптомів задишки та зниженні толерантності до фізичних 

навантажень [11, 12, 90, 99, 210]. На нашу думку, за умови досягнення хворим 

«сухої ваги» доцільно використовувати ШОКС та тест з 6-хвилинною ходою. 

Адже саме на основі цих даних можна оцінити клінічний перебіг захворювання 

під впливом лікування. Ми також погоджуємося з іншими авторами, що не 

можна керуватися лише даними об‘єктивних обстежень, а для постановки 

діагнозу ХСН із нормальною ФФ ЛШ необхідно проводити лабораторні, ЕхоКГ 

та імунологічні обстеження [22, 55, 64, 73, 119, 180]. 

Під час проведення лабораторних обстежень було зафіксовано зниження 

рівня гемоглобіну в двох обстежуваних групах, у порівнянні з групою 

контролю. У І групі рівень гемоглобіну становив (119,4±16,43) г/л, у той же час 

у пацієнтів ІІ групи цей показник був значно нижчим та становив (104,6±16,89) г/л, 

різниця між досліджуваними групами статистично значима (p<0,05). Варто 
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зазначити, що середній показник гемоглобіну в обстежуваних діаліз-залежних 

хворих відповідав цільовим значенням рівня даного показника [133]. 

Існують роботи, в яких доведено роль порушення обміну кальцію та 

фосфору в патогенезі розвитку атеросклерозу та кальцифікації судин та 

клапанів серця [18, 77, 82]. У даний час у багатьох дослідженнях важливу роль 

відводять кальцій-фосфорному продукту [70, 128]. За результатами нашого 

спостереження було встановлено, що в пацієнтів І групи даний показник не 

перевищував аналогічні значення в контрольній групі, тоді як у ІІ групі 

підвищення рівня кальцій-фасфорного продукту спостерігалось у 18 (30,0%) 

пацієнтів, середній рівень даного показника в ІІ групі становив 4,43±0,04 

ммоль
2
/л

2
, що вірогідно різнилось із групою контролю (p<0,05) та порівняння 

(p<0,05). 

У дослідженнях останніх років важливу роль у погіршенні ЯЖ та прогнозі 

стосовно виживання відводять рівню альбуміну, так, за результатами 

попередніх досліджень з‘ясовано роль порушення нутріціологічного стану в 

зниженні категорій ЯЖ та підвищенні СРБ [59]. У нашому дослідженні ми 

фіксували вірогідне зниження рівня альбуміну в двох досліджуваних групах у 

порівнянні із нормою (52,2±3,21 г/л). Так, у І групі рівень альбуміну становив 

44,2±1,57 г/л (p<0,05), зниження альбуміну в другій групі було більш виражене 

– 39,3±1,65 г/л (р<0,001). Різниця між групами також була статистично значима 

(р<0,05). У групі діаліз-залежних пацієнтів відзначали вірогідне зниження 

загального білка, у порівнянні з нормою (р<0,001) та І групою (р<0,05). 

Зниження рівня даних показників у хворих ІІ групи, можна пояснити не 

відповідністю між потребою білка в організмі та його надходженням з їжею. 

Підсумовуючи отримані дані, треба зазначити, що в діаліз-залежних 

пацієнтів виявлено виражені прояви анемії, білкової недостатності та 

гіперфосфатемії. 

Розвитку ХСН передує зниження показників ЯЖ [20], проте і при ХХН, за 

даними досліджень останніх років, відзначається тенденція до зниження ЯЖ 

[12, 223, 233]. Тому в своїй роботі, ми провели оцінку ЯЖ до та після лікування 
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за допомогою анкети SF-36 у досліджуваних групах. Окрім цього, ми провели 

порівняльну оцінку ЯЖ, за допомогою специфічного опитника KDQL-SFᵀᴹ, у 

пацієнтів ІІ групи, та порівняли отримані результати з аналогічними в пацієнтів 

із термінальною ХХН без супутньої ХСН.  

Так, за даними нашого дослідження було встановлено, що в діаліз-

залежних пацієнтів із супутньою ХСН показники ЯЖ достовірно нижчі, у 

порівнянні із хворими без ознак ХСН. Статистично значима різниця 

відзначалась за шкалами: фізичного стану (p<0,05), рольового фізичного 

функціонування (p<0,01), соціального функціонування (p<0,05), сприйняття 

болю (p<0,05), психічного компоненту здоров'я (p<0,05), впливу захворювання 

нирок на повсякденну діяльність (p<0,05), працездатність (p<0,05) та сексуальні 

функції (p<0,05). Таким чином, було з‘ясовано, що розвиток ХСН сприяє 

зниженню як фізичного, так і психічного компонентів ЯЖ у хворих, які 

потребують ГД. Тому, погіршення ЯЖ може слугувати діагностичним 

критерієм ХСН серед діаліз-залежних хворих. 

При аналізі ЯЖ у пацієнтів І та ІІ групи було встановлено, що ЯЖ суттєво 

знижена у хворих ІІ групи. Було з‘ясовано, що в двох досліджуваних групах 

суттєво знижені показники ЯЖ за кожною із категорій опитувальника SF-36, у 

порівнянні з контролем. При порівнянні досліджуваних груп між собою було 

відмічено значне зниження ЯЖ у пацієнтів ІІ групи за категоріями: рольового 

функціонування (p<0,05), сприйняття болю (p<0,05), соціального 

функціонування (p<0,05), рольового емоційного функціонування (p<0,05) та 

психічного здоров'я (p<0,05), у порівнянні з І групою. 

Порівнюючи отримані результати з роботами інших авторів [58, 59, 171], 

можна ствердити, що приєднання ХСН впливає на зниження як фізичного, так і 

психічного компонентів ЯЖ. 

При аналізі кореляційної матриці встановлено прямий середньої сили 

кореляційний зв'язок категорії «загальне здоров'я» та ФВ (r=0,45; p<0,05) у 

пацієнтів І групи. Ми фіксували вірогідний середньої сили негативний 

кореляційний зв'язок між ІММЛШ з одного боку та категорією відчуття болю з 
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іншого (r=−0,46; р<0,05). Знайдено середньої сили негативний кореляційний 

зв'язок між КДО з одного боку та такими категоріями ЯЖ, як: загальне здоров'я 

та соціальне функціонування (r=−0,46; р<0,05) та (r=−0,42; р<0,05) відповідно. 

У діаліз-залежних пацієнтів спостерігався прямий кореляційний зв'язок 

між ударним об‘ємом та рольовим емоційним функціонуванням (r=0,38; 

р<0,05), схожа картина була між ФВ з одного боку та категорією «загальне 

здоров‘я» з іншого. Зв'язок між ІММЛШ та категорією «біль» був не прямим 

середньої сили (r=−0,46; р<0,05). З огляду на показники кореляційної матриці 

треба відзначити, що в діаліз-залежних пацієнтів на домени ЯЖ впливали 

розміри КДО та КСО. Так, ми фіксували непрямий кореляційний зв'язок між 

КДО з одного боку та такими категоріями ЯЖ: «загальне здоров'я» (r=−0,33; 

р<0,05), «біль» (r=−0,32; р<0,05), «психічне здоров'я» (r=−0,51; р<0,05). У той 

час встановлено вірогідний середньої сили негативний зв'язок між КСО та 

показниками ЯЖ: «життєва активність» (r=−0,37; р<0,05) та «соціальне 

функціонування» (r=−0,41; р<0,05).  

Таким чином, можна ствердити, що морфо-функціональні зміни серця, які 

супроводжують ХСН, значно впливають на сприйняття ЯЖ у пацієнтів обох 

досліджуваних груп, тому оцінка ЯЖ є вагомим методом діагностики ХСН. 

Окрім насосної функції серця, на ЯЖ у пацієнтів, які потребують ГД, 

значно впливає інтрадіалізна прибавка маси тіла, так даний показник негативно 

корелював з такими показниками ЯЖ: «загальне здоров‘я» (r=−0,53; р<0,05), 

«фізичний стан» (r=−0,34; р<0,05), «біль» (r=−0,51; р<0,05), «життєва 

активність» (r=−0,32; р<0,05). 

Багато робіт присвячено дослідженню зміни геометрії серця при ІХС [119, 

120], інфаркті міокарда [232], АГ [5] та на додіалізних стадіях ХХН, проте дані 

стосовно ремоделювання серця в пацієнтів із ХХН часто суперечливі [27, 66, 

67, 91, 96]. Доведено спільні механізми розвитку ремоделювання міокарда та 

нирок у хворих із ХХН [37, 78, 191]. Не існує єдиної думки і про зміни 

геометрії серця під впливом діалізної терапії [94, 196, 207]. 
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При аналізі отриманих даних було з‘ясовано, що в двох досліджуваних 

групах найчастіше розвивається концентрична ГЛШ, так у 32 (53,3%) пацієнтів 

І групи та в 29 (48,3%) хворих ІІ групи зафіксовано саме цей тип 

ремоделювання. На відміну від І групи у діаліз-залежних пацієнтів з високою 

частотою зустрічається і ексцентрична ГЛШ – у 20 (33,4%) хворих, проти 4 

(6,7%) випадків у І групі (p=0,0002). Варто зазначити, що концентрична ГЛШ з 

однаковою частотою розвивалася як у чоловіків, так і в жінок. Також на 

розвиток даного типу ремоделювання не впливав вік пацієнтів. Проте серед 

пацієнтів ІІ групи, в яких встановлена ексцентрична ГЛШ, переважали жінки 

старшої вікової групи, які отримували НЗТ більше 4 років. Так, у 12 (20,0%) 

жінок та у 8 (13,4%) чоловіків було встановлено ексцентричний тип 

ремоделювання ЛШ, різниця статистично значима (p<0,001). 

Якщо при зниженій ФВ діагностика ХСН не викликає труднощів, то для 

пацієнтів із нормальною ФВ важливе значення при діагностиці віддають оцінці 

трансмітрального потоку [32, 117, 119]. Погіршення діастолічної функції ЛШ 

супроводжує пацієнтів із ХХН ще задовго до потреби в НЗТ та прогресує у 

пізніх стадіях ХХН [170, 207]. У нашій роботі ми провели розподіл хворих, у 

залежності від типу ДД ЛШ. Аналізуючи отримані дані, ми встановили, що в 

пацієнтів І групи вірогідно переважає І тип ДД ЛШ. Так, серед пацієнтів даної 

групи в 52 (86,7%) діагностовано порушення релаксації ЛШ, ці дані співставимі 

з даними літератури [32, 117]. Звертає на себе увагу суттєва відмінність 

трансмітрального потоку в пацієнтів із втраченою функцією нирок. Так, лише в 

26 (43,3%) пацієнтів ІІ групи діагностовано І тип ДД ЛШ, отримані дані 

статистично значимо відрізнялись, порівняно з І групою (p=0,0001). У пацієнтів 

ІІ групи з високою частотою діагностувався як ІІ – у 22 (36,7%) випадків, так і 

ІІІ – у 12 (20,0%) пацієнтів типи ДД ЛШ, ці дані статистично різнилися з  

І групою (p=0,005) та (p=0,0042) відповідно. 

Отже в пацієнтів, які отримують ГД терапію, спостерігаються виражені 

зміни трансмітрального потоку, що призводить до формування клінічно не 

сприятливих типів ДД ЛШ. Серед діаліз-залежних хворих на розвиток 
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псевдонормального та рестриктивного типів ДД ЛШ впливає вік, стать, 

наявність супутньої патології та тривалість лікування ГД. Оцінка 

трансмітрального потоку має вагоме діагностичне значення в пацієнтів із 

нормальною систолічною функцією, адже за таких умов порушення 

діастолічної функції та підвищення ІММЛШ є єдиною детермінантою розвитку 

ХСН, така тенденція простежується й у роботах інших науковців [55, 174, 196]. 

На сьогоднішній день у дослідженнях багатьох вчених доведена роль 

хронічного запалення в патогенезі розвитку ішемічної хвороби серця, 

атеросклерозу, ХСН та прогнозі стосовно розвитку несприятливих серцево-

судинних подій [14, 187, 224]. Встановлено, що в пацієнтів із ХХН порушується 

баланс між позапальними та протизапальними медіаторами [145, 186, 230]. 

При аналізі рівня СРБ у досліджуваних групах було встановлено вірогідне 

підвищення даного маркера в обох досліджуваних групах, порівняно з нормою. 

Так, середній рівень СРБ перевищував нормальні значення в пацієнтів І групи – 

в 1,5 раза (p<0,01), у той час як у пацієнтів ІІ групи аналогічні показники 

перевищували норму в 4,00 раза (p<0,001). Спостерігалась і статистично 

значима різниця між досліджуваними групами. Так, рівень СРБ у пацієнтів ІІ 

групи був у 2,7 раза вищим, у порівнянні з І групою (p<0,001). Підвищення 

рівня СРБ у діаліз-залежних пацієнтів підтверджується й у роботах інших 

авторів [8, 145, 189]. 

На особливу увагу заслуговує встановлення сильного прямого 

кореляційного зв‘язку між рівнем СРБ та ІММЛШ в обох досліджуваних 

групах, зокрема, у І групі – (r=0,76; р<0,001), а у ІІ групі – (r=0,72; р<0,001). На 

нашу думку, рівень СРБ підвищується у відповідь на гіпоксію міокарда, яка 

часто розвивається при ГЛШ. У роботах інших авторів встановлено роль 

підвищення СРБ як предиктора розвитку інфаркту міокарда та ХСН [128, 187, 

193, 232]. 

Однак згідно отриманих даних у пацієнтів, які потребують ГД, рівень СРБ 

може підвищуватись за рахунок анемії, що підтверджується встановленням 

сильного зворотного кореляційного зв‘язку між рівнем гемоглобіну та СРБ 
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(r=−0,79; р<0,001). У пацієнтів із збереженою функцією нирок кореляційний 

зв'язок між даними показниками був середньої сили (r=−0,54; р<0,001). 

Одним із найбільш чутливих маркерів запалення при ХСН є ФНП-α [193]. 

У нашому дослідженні рівень ФНП-α значно перевищував показники норми в 

обох досліджуваних групах. Так, у І групі рівень даного маркера в 2,68 раза 

перевищував нормальні значення, різниця була статистично значима (р<0,001) 

у той час, як у ІІ групі рівень ФНП-α перевищував норму в 4,39 раза (p<0,001). 

Спостерігалась вірогідна різниця й між досліджуваними групами (p<0,001), у 

пацієнтів ІІ групи рівень ФНП-α в 1,64 раза перевищував аналогічні значення в 

І групі. 

Встановлено прямий середньої сили кореляційний зв'язок між рівнем 

ФНП-α та СРБ в обох досліджуваних групах, але в групі діаліз-залежних 

пацієнтів цей зв'язок був значно сильнішим (r=0,52; p<0,05 та r=0,65; p<0,05 

відповідно). 

При оцінці функції ендотелію ми аналізували рівень ЕТ-1. Було 

встановлено вірогідну різницю в пацієнтів ІІ групи, порівняно з контролем та І 

групою (р<0,001 та р<0,001). Увагу багатьох вчених привертає участь 

хронічного запалення в розвитку ЕД [186, 187]. У ході нашого дослідження 

було встановлено кореляційний зв'язок між маркерами запалення та рівнем 

ЕТ-1 в обох досліджуваних групах. У І групі кореляційний зв'язок між рівнем 

ФНП-α та ЕТ-1 був прямим середньої сили (r=0,48; р<0,05), схожа картина 

спостерігалась і при оцінці зв‘язку між рівнем СРБ та ЕТ-1 (r=0,56; р<0,05). У 

пацієнтів ІІ групи, незважаючи на значне підвищення ЕТ-1 та маркерів 

запалення, взаємозв‘язок між досліджуваними показниками був прямим 

середньої сили між рівнем ЕТ-1 та ФНП-α (r=0,58; р<0,05) та значно слабшим 

між рівнем СРБ та ЕТ-1 (r=0,37; р<0,05).  

Заслуговує на особливу увагу дослідження впливу порушення кальцій-

фосфорного обміну на розвиток ЕД. При аналізі кореляційної матриці було 

встановлено, що в діаліз-залежних пацієнтів існує сильний прямий 

кореляційний зв'язок між рівнем ЕТ-1 та фосфору (r=0,91; р<0,05) та між рівнем 
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ЕТ-1 та кальцій-фосфорним продуктом (r=0,77; р<0,05). З отриманих даних 

випливає, що на розвиток ЕД у пацієнтів, які перебувають на ГД терапії, окрім 

хронічного запалення, впливає й порушення кальцій-фосфорного обміну, що 

веде до більш виражених змін функції ендотелію. 

Важливу роль у ремоделюванні серця та судин віддають дисбалансу між 

ММП та їхніми тканинними інгібіторами [67, 120, 213]. Однак досліджень, які б 

стосувались діаліз-залежних пацієнтів, надзвичайно мало. У нашому 

дослідженні було встановлено, що рівень ТІМП-1 був значно підвищений в 

обох досліджуваних групах, порівняноз контролем (486 [383; 522,8] нг/мл). У 

хворих І групи рівень ТІМП-1 перевищував норму в 2,29 (1113 [1021;  

1174] нг/мл), (p<0,001), а в ІІ групі – у 2,50 раза(1217 [1156; 1395] нг/мл), 

(p<0,001). Різниця між досліджуваними групами була статистично значима 

(p<0,001). 

У ході дослідження було встановлено кореляційний зв'язок між рівнем 

ТІМП-1 та ЕхоКГ параметрами серця. Було встановлено, що в пацієнтів І групи 

існує прямий взаємозв‘язок середньої сили між рівнем ТІМП-1 та КДО (r=0,36; 

p<0,05), ІММЛШ (r=0,46; p<0,05), ТЗСЛШ (r=0,33; p<0,05), ТМШП (r=0,39; 

p<0,05), тоді як у ІІ групі встановлено зв‘язок між ТІМП-1 та КСО (r=0,36; 

p<0,05), КДО (r=0,42; p<0,05), ІММЛШ, передньо-заднім розміром ПШ (r=0,33; 

p<0,05). При оцінці впливу ТІМП-1 на ремоделювання міокарда, було 

встановлено, що підвищення ТІМП-1 більше 1200 нг/мл пов‘язувалося з 

розвитком ексцентричного ремоделювання в обох досліджуваних групах, тоді 

як для інших типів ремоделювання були характерні нижчі показники 

досліджуваного маркера. Очевидно, це пов‘язано з більш вираженим 

дисбалансом у системі ММП, що призводить до значної деградації колагену. 

Встановлено сильний прямий достовірний кореляційний зв'язок між 

рівнем ТІМП-1 та ЕТ-1 в обох групах: у І групі (r=0,73; р<0,001), а в ІІ групі 

(r=0,70; р<0,001). Поява такого сильного взаємозв‘язку вказує на те, що ТІМП-1 

впливає на перебудову ЕЦМ не лише в серці, а й у судинах, що призводить до 

ЕД судин.  
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Аналізуючи дані довготривалого спостереження, ми встановили, що 

підвищення рівня ТІМП-1 більше 1040 нг/мл пов‘язується з високим ризиком 

повторної госпіталізації та смертності впродовж наступних двох років у обох 

досліджуваних групах. Отже, визначення ТІМП-1 є вагомим скринінговим 

методом діагностик ХСН та ЕД та може слугувати прогностичним маркером 

стратифікації погіршення стану здоров'я пацієнтів, незалежно від функції 

нирок. Підвищення артеріального тиску є предиктором розвитку ХСН [5, 15, 

158, 200, 220]. 

При аналізі АМАТ у пацієнтів, які перебувають на ГД, було встановлено, 

що 48-годинний моніторинг АТ більш точно відображає ВАР як САТ, так і 

ДАТ, порівняно із 24-годинним моніторингом (p<0,05). Таким чином, 48-

годинний моніторинг, який проводили в період діалізної терапії та добу після 

діалізу, відображає істинні коливання АТ у діаліз-залежних пацієнтів. 

При порівнянні досліджуваних груп було встановлено, що в діаліз-

залежних пацієнтів лише у 16 (26,7%) спостерігався добовий профіль «dipper», 

на противагу 34 (56,7%) у І групі. Серед пацієнтів, які потребують ГД, із 

високою частотою діагностувався добовий профіль «non-dipper» – 27 (45,0%) 

про на противагу 20 (33,3%) пацієнтів з І групи. У пацієнтів ІІ групи з високою 

частотою зустрічався добовий профіль «night-pеаker» – у 17 (28,3%) на 

противагу 6 (10,0%). Дані щодо добового профілю відповідають науковій 

літературі [118, 131, 188, 200].  

Під час проведення аналізу кореляційних зв‘язків було встановлено 

прямий сильний кореляційний зв'язок між ВАР САТ з одного боку та ІММЛШ 

з іншого в обох досліджуваних групах (І група (r=0,81; p=0,05) та ІІ групи 

(r=0,89; p=0,05) відповідно). Такий тісний взаємозв‘язок указує на вагомий 

вплив ВАР АТ на розвиток ГЛШ. 

Роль NT-proBNP як маркера розвитку ХСН доведена в роботах багатьох 

вчених [53, 198], відповідно до досліджень останніх років даний маркер був 

включений у протокол діагностики ХСН [155]. Проте в діаліз-залежних 
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пацієнтів визначення рівня даного маркера викликає дискусії серед дослідників 

[22]. 

За результатами нашого дослідження було встановлено, що рівень  

NT-proBNP значно перевищував показники контрольної групи в обох 

досліджуваних групах. Проте у пацієнтів, які потребували ГД, середні значення 

даного показника в 1,14 рази перевищували аналогічні значення в І групі 

(p<0,001). На нашу думку, рівень NT-proBNP є вагомим маркером ХСН у 

пацієнтів, які потребують ГД, однак перед визначенням даного показника 

необхідно впевнитись у досягненні сухої ваги за допомогою вимірювання 

субдіафрагмального розміру порожнистої вени [134]. 

Слід звернути особливу увагу на аналіз кореляційної матриці між рівнем 

NT-proBNP та ВАР САТ. Було встановлено, що у хворих ІІ групи існує сильний 

прямий кореляційний зв'язок між середньою ВАР САТ та рівнем NT-proBNP 

(r=0,71; p<0,05), тоді як у І групі даний взаємозв‘язок був середньої сили 

(r=0,60; p<0,05). З отриманих даних можемо зробити висновок про важливість 

діагностики та корекції варіабельності АТ у пацієнтів із ХСН, незалежно від 

функції нирок. 

Залежно від схеми лікування пацієнти, двох груп були розділені на шість 

підгруп. Так, хворі Іа підгрупи (30 осіб) отримували БТ, у складі якої був 

фозиноприл по 10-20 мг на добу тривало, Іб підгрупи (30 осіб), окрім БТ, 

отримували мельдоній дигідрат по 250 мг 2 рази на добу, тривалість прийому – 

1 місяць, курс лікування повторювали тричі з перервою між курсами 30 діб. 

Досліджувані діаліз-залежні пацієнти були розділені на чотири підгрупи: ІІа 

підгрупа (15 осіб) – отримувала базову діалізну терапію, ІІб підгрупа (15 осіб), 

окрім БТ ГД, отримувала фозиноприл, ІІв підгрупа (15 осіб) – разом із 

діалізною терапією отримувала мельдоній дигідрат, пацієнти ІІг підгрупи  

(15 осіб) отримували комбінацію двох препаратів. 

Аналізуючи клінічний стан пацієнтів після лікування, ми встановили, що 

задишка при фізичному навантаженні турбувала 21 (70,0%) пацієнта Іа 

підгрупи на противагу 25 (83,3%) осіб до лікування, різниця статистично 
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значима (p<0,05), також відзначалось зниження частоти та важкості проявів 

даної скарги. У пацієнтів Іб підгрупи під впливом комбінованого лікування 

прояви задишки значно зменшились. До лікування 27 (90,0%) пацієнтів 

скаржились на задишку, а після – лише 19 (63,3%) пацієнтів (p<0,01). Під 

впливом лікування в пацієнтів Іа підгрупи істотно зменшувались приступи 

серцебиття (p<0,001), напади нічної задишки (p<0,01), потреби у 

вимушеному положенні (p<0,001), відчуття важкості в правому підребер‘ї 

(p<0,01) та скарги на швидку втомлюваність (p<0,01).  

Значно краща динаміка спостерігалась у Іб підгрупі, де під впливом 

комбінованої терапії, окрім вищеперелічених скарг, спостерігалось вірогідне 

зниження проявів сонливості вдень (p<0,01) та надмірної збудливості 

(p<0,05). Ми фіксували статистично значиму різницю між Іа та Іб підгрупами 

після лікування за такими показниками, а саме: задишка при фізичному 

навантаженні (p'=0,049), сонливість удень (p'=0,049), надмірна збудливість  

(p'=0,020) та швидка втомлюваність (p'=0,013). 

При оцінці впливу запропонованих схем лікування на динаміку 

суб‘єктивних скарг було встановлено, що під впливом базової діалізної 

терапії статистично значимо зменшились приступи серцебиття зі 100,0% до 

93,3% (p<0,01) та водночас збільшилась кількість пацієнтів, яким потрібно 

прийняти вимушене положення тіла, з 2 (13,3%) до лікування до 3 (20,0%) 

після (p<0,01). У пацієнтів, які отримували лікування ГД та фозиноприлом, 

спостерігалася позитивна динаміка щодо зменшення скарг на задишку при 

фізичному навантаженні (р<0,05), серцебиття (р<0,05), напади нічної 

задишки (р<0,05) та потребу у вимушеному положенні тіла (р<0,05). У ІІв 

підгрупі, де пацієнти отримували разом із базовою діалізною терапією 

мельдоній дигідрат, спостерігались істотне зменшення проявів відчуття 

серцебиття, частоти нападів нічної задишки (р<0,05), зменшилась частота 

пацієнтів із скаргами на потребу у вимушеному положенні (р<0,01), із 

надмірною збудливістю (р<0,05) та швидкою втомлюваністю (р<0,05).  
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Найкраща динаміка спостерігалась в пацієнтів ІІг групи, які приймали 

комбінацію двох препаратів. Так, під впливом лікування частота скарг на 

задишку при фізичному навантаженні зменшилась на 40,0% (р<0,05), прояви 

симптому відчуття серцебиття вдалося зменшити зі 100,0% до 66,7% випадків. 

До лікування нападами нічної задишки страждало 5 (33,3%) пацієнтів, тоді як 

після комплексного лікування даних проявів не було в жодного хворого 

(р<0,05). 

Необхідність прийняти вимушене положення тіла до лікування турбувала 

4 (26,7%) пацієнтів із ІІг підгрупи, тоді як після комплексної терапії прояви 

даної скарги спостерігались в 1 (6,7%) хворого (р<0,05). На 33,3% зменшилась 

частота скарг на важкість у правому підребер‘ї (р<0,05) та сонливість удень 

(р<0,05). До лікування надмірна збудливість турбувала 4 (26,7%) пацієнтів, а 

після комплексного лікування даний симптом не спостерігався в жодного 

пацієнта (р<0,05), а також на 40,0% зменшились прояви швидкої втомлюваності 

(р<0,05). 

При порівнянні досліджуваних підгруп після лікування було встановлено 

істотну різницю за показником швидкої втомлюваності між ІІа та ІІв 

підгрупами (р'=0,02). У той же час статистично значима різниця між ІІа та ІІг 

підгрупами відзначалася за такими показниками, а саме: задишка при 

фізичному навантаженні (р'=0,01), серцебиття (р'=0,02), напади нічної задишки 

(р'=0,05), надмірна збудливість (р'=0,04) та швидка втомлюваність (р'=0,01). 

Проводячи об‘єктивну клінічну оцінку, ми дійшли висновку, що під 

впливом БТ, у складі якої був фозиноприл, у пацієнтів Іа підгрупи сума балів за 

показником ШОКС зменшилась на 10,4% (р<0,001), у той же час при 

комбінованій терапії позитивна динаміка становила 18,5% у пацієнтів Іб 

підгрупи (р<0,001). 

У діаліз-залежних пацієнтів динаміка показників ШОКС залежала від 

лікування. Так, у ІІа підгрупі під впливом базової ГД терапії сума балів  

зменшилась лише на 5,7% (р<0,05). Додавання фозиноприлу сприяло 

покращенню на 12,2% (р<0,05), різниця між ІІа та ІІб підгрупами після 
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лікування була статистично значимою (р'<0,05). Схожа тенденція 

спостерігалась і в підгрупі ІІв, які, окрім ГД терапії, приймали мельдоній.  

У цій підгрупі сума балів ШОКС зменшилась на 14,7% (р<0,05), різниця 

була статистично значимою і при порівнянні ІІв та ІІа підгруп (р'<0,05). 

Найкращий ефект від лікування спостерігався в пацієнтів ІІг підгрупи, які 

отримували комбіновану терапію, у цій групі середнє значення суми балів 

ШОКС знизилось на 17,8% (р<0,05), результати після лікування вірогідно 

різнились із підгрупами ІІа (р'<0,001), ІІб (р'<0,01) та ІІг (р'<0,01). 

Варто звернути увагу на результати аналізу тесту з 6-хвилинною ходою. 

Було встановлено, що в пацієнтів Іа підгрупи БТ дозволила покращити 

результат тесту на 20,4% (р<0,05), у той час як пацієнти Іб підгрупи покращили 

результат, який був зафіксований до лікування, на 33,1% (р<0,01), різниця між 

підгрупами Іа та Іб після лікування не була статистично значима (p>0,05).  

Отримані в нашому досліджені дані, які стосуються І групи пацієнтів, 

відповідають даним наукової літератури [46, 81, 154], у цих дослідженнях 

також спостерігається позитивний вплив мельдонію на клінічний перебіг ХСН. 

У діаліз-залежних пацієнтів кращі результати спостерігались у підгрупах 

ІІв – покращення результату на 41,5% (p>0,05) та ІІг – позитивна динаміка на 

41,9% (p>0,05), тобто під впливом мельдонію значно покращилась стійкість до 

фізичного навантаження. Треба зазначити, що зміни в ІІа підгрупі, де пацієнти 

отримували базову ГД терапію, були незначні – на 11,0% та статистично не 

значимі (p>0,05). У підгрупі, де, окрім базової ГД терапії, був призначений 

мельдоній, стійкість до фізичного навантаження покращилась на 26,1% 

(p<0,05). Ми фіксували вірогідну різницю між ІІа та ІІб (p'<0,05), ІІв (p'<0,05), 

ІІг (p'<0,01) підгрупами. 

Зменшення проявів ХСН та підвищення стійкості до фізичного 

навантаження значно впливає на покращення ЯЖ пацієнтів [20, 58]. Тому в 

нашому дослідженні ми приділяли особливу увагу впливу лікування на 

показники ЯЖ. Було встановлено, що в пацієнтів Іа підгрупи статистично 

значимі покращення спостерігалось за категоріями фізичного компоненту на 
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28,3% (p<0,05) та узагальненого показника ЯЖ на 24,6% (p<0,05), вплив на 

психічний компонент здоров'я не був статистично значимий (p<0,05). У 

пацієнтів Іб підгрупи, які, окрім БТ, отримували мельдоній, спостерігалось 

вірогідне покращення ЯЖ як за фізичним на 31,0% (p<0,05), так і психічним на 

24,7% (p<0,05) компонентами здоров'я. Узагальнений показник ЯЖ покращився 

на 31,3% (p<0,05). 

Варто зазначити, що згідно з отриманими даними ЯЖ у групі діаліз-

залежних пацієнтів значною мірою залежала від схеми лікування. Так, у 

пацієнтів ІІа групи ми не спостерігали статистично значимого покращення в 

жодній категорії ЯЖ, у той час як додавання фозиноприлу сприяло 

покращенню фізичного компонента ЯЖ на 12,7% (р>0,05), психічного домена 

ЯЖ на 15,2% (р>0,05) та узагальненого показника ЯЖ на 13,9% (р>0,05). У 

пацієнтів ІІв підгрупи спостерігалось статистично значиме покращення ЯЖ за 

категоріями фізичного компоненту на 24,1% (р<0,05) та узагальненого 

показника на 23,4% (р<0,05). Психічний компонент ЯЖ у цій підгрупі 

покращився на 21,7%, проте різниця не була статистично значимою (р>0,05). 

Слід звернути особливу увагу на оцінку ЯЖ у хворих, які отримували, окрім 

базової ГД терапії, комбінацію двох препаратів. У пацієнтів ІІг підгрупи під 

впливом терапії сприйняття фізичного здоров'я покращилось на 25,7% (р<0,05), 

психічного компоненту – на 25,4% (р<0,05) та узагальненого показника ЯЖ – 

на 25,6% (р<0,05). Ми фіксували вірогідну різницю між ІІа та ІІг підгрупами за 

фізичним та психічним компонентами здоров'я, а також при оцінці 

узагальненого показника ЯЖ (р'<0,05 для всіх категорій ЯЖ). 

Однак, незважаючи на позитивну динаміку показників ЯЖ під впливом 

комбінованої терапії, рівень ЯЖ залишився нижче середнього, у той час як у 

пацієнтів Іб підгрупи сумарні бали ЯЖ перевищили середні значення. У 

роботах Л.Г. Воронкова. [20] зазначається, що в пацієнтів із ХСН насамперед 

страждає фізичний компонент здоров'я, у нашому дослідженні було з‘ясовано, 

що однаково знижуються всі категорії ЯЖ у хворих на ХСН, незалежно від 

функції нирок. 
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Аналізуючи динаміку морфо-функціональних змін серця під впливом 

різних схем лікування, ми встановили, що БТ, у складі якої був фозиноприл, 

позитивно впливала на зменшення КДР на 7,0% (p<0,05), КСР на 6,4% (p<0,05), 

ММЛШ на 11,6% (p<0,05), ІММЛШ на 11,8% (p<0,05), ТЗСЛШ на 5,2% 

(p<0,05). У той же час у пацієнтів Іб підгрупи спостерігалася вірогідне 

зменшення ЕхоКГ розмірів серця за такими показниками: КДР на 10,0% 

(p<0,05), КСР на 12,3% (p<0,05), КДО на 10,2% (p<0,05), ММЛШ на 18,1% 

(p<0,05), ІММЛШ на 15,5% (p<0,05), ТЗСЛШ на 6,8% (p<0,05), ТМШП на 8,4% 

(p<0,05) та підвищення ФВ на 7,4% (p<0,05). Таким чином, застосовуючи 

комбіновану терапію, ми змогли вплинути як на регресію ГЛШ, так і 

зменшення дилатацію порожнин серця у хворих зі збереженою функцією 

нирок. 

ЕхоКГ зміни серця в пацієнтів, які потребують ГД, залежали від схеми 

лікування. У пацієнтів Іа підгрупи, які отримували базову ГД терапію, 

зменшення структурних показників серця було недостатнім, вірогідно 

різнилися лише значення КДР на 3,47% (p<0,05), КДО на 6,12% (p<0,05). При 

додаванні до базової ГД терапії фозиноприлу спостерігалась позитивна 

динаміка стосовно таких показників, а саме: КДР на 5,70% (p<0,01), КСР на 

6,12% (p<0,05), КДО на 10,91% (p<0,01), КСО на 11,50% (p<0,05), ММЛШ на 

11,93% (p<0,01), ІММЛШ на 9,07% (p<0,05) та ТЗСЛШ на 4,92% (p<0,05).  

Схожа тенденція спостерігалась і в пацієнтів ІІв підгрупи, однак зміни 

об‘ємних характеристик серця були менш виражені, у порівнянні з ІІб та ІІг 

підгрупами. Так, КДР зменшився на 3,69% (p<0,05), КСР – на 5,14% (p<0,05), 

КДО – на 7,19% (p<0,05), КСО – на 10,24% (p<0,05). Водночас більш виражена 

динаміка в цій групі спостерігалась зі зменшенням таких показників, а саме: 

ММЛШ на 13,87% (p<0,01), ІММЛШ на 11,97% (p<0,01) та ТЗСЛШ на 5,69% 

(p<0,05) та ТМШП на 4,80% (p<0,05). 

Найкращі результати спостерігалися в групі пацієнтів, які отримували 

комбіноване лікування. У групі ІІг зменшення ЕхоКГ розмірів серця було 

вираженим, так КДР зменшився на 6,59% (p<0,01), КСР – на 6,91% (p<0,01), 
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КДО – на 12,27% (p<0,0001), КСО – на 11,77% (p<0,05), ММЛШ – на 17,20% 

(p<0,001), ІММЛШ – на 13,40% (p<0,001), ТЗСЛШ – на 6,45% (p<0,05) та 

ТМШП – на 4,83% (p<0,05). 

Таким чином, застосування довготривалої комбінованої терапії значно 

покращує ЕхоКГ параметри серця в обох досліджуваних групах, незалежно від 

стану нирок. 

У пацієнтів Іа підгрупи під впливом лікування спостерігалась тенденція до 

зменшення кількості пацієнтів із концентричною ГЛШ, проте ці зміни не були 

статистично значимі. У пацієнтів Іб підгрупи, які отримували комбіновану 

терапію, спостерігалось зменшення випадків як концентричної, так і 

ексцентричної ГЛШ. Комбіноване довгострокове лікування дозволило 

збільшити число пацієнтів із нормальною геометрією серця з 6,7% до лікування 

до 16,7% після лікування (p<0,05). У пацієнтів Іб підгрупи до лікування у 6,7% 

випадків було встановлено ексцентричну ГЛШ, під впливом терапії вдалося 

досягнути зворотного ремоделювання, після лікування з ексцентричним типом 

геометрії серця не було жодного пацієнта (p<0,05). Значно збільшилось число 

хворих із концентричним ремоделюванням ЛШ. 

У пацієнтів з ХХН V ст., які отримували лікування базовою ГД терапією, 

спостерігалась тенденція до збільшення числа пацієнтів з ексцентричною ГЛШ. 

У групі, де, окрім сеансів ГД був доданий фозиноприл, вірогідно збільшилось 

число пацієнтів із нормальною геометрією серця, була помітна тенденція до 

зменшення числа пацієнтів із концентричною та ексцентричною ГЛШ. 

Додавання фозиноприлу до базової ГД терапії значно впливало на регресію 

концентричної ГЛШ, проте, незважаючи на позитивну динаміку, що стосується 

зміни розмірів серця, число пацієнтів із ІІв підгрупи, в яких було діагностовано 

ексцентричну ГЛШ, не змінилося і після лікування. Під впливом комбінованої 

терапії вдалося зменшити прояви як ексцентричної з 8 (53,6%) до 6 (40,0%) 

випадків, так і концентричної ГЛШ із 5 (33,40%) до 4 (26,6%) випадків.  
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Очевидно, що під впливом комбінованої терапії  практично з однаковою 

інтенсивністю відбувалась регресія найбільш несприятливих типів 

ремоделювання міокарда в обох досліджуваних групах. 

При аналізі трансмітрального кровотоку було встановлено, що БТ є доволі 

ефективною. Під впливом лікування вдалося знизити число пацієнтів із ІІІ 

типом ДД ЛШ (p<0,05). Додавання до БТ мельдонію дозволило вірогідно 

зменшити відсоток пацієнтів із ІІІ та І типами ДД ЛШ. Так, після 

комбінованого лікування відсоток пацієнтів із нормальним типом 

трансмітрального потоку становив 20,0% (p<0,05). 

Під впливом базової ГД терапії не спостерігалось значного покращення 

діастолічної функції серця, незалежно від типу патології. У пацієнтів ІІб 

підгрупи спостерігалась позитивна статистично значима динаміка стосовно 

регресії ІІІ типу ДД ЛШ. Схожа динаміка спостерігалась і в пацієнтів ІІв 

підгрупи. Найкращі результати ми отримали в ІІг підгрупі. Так, під впливом 

комбінованого лікування зменшилась кількість пацієнтів із ІІІ типом ДД ЛШ, у 

той же час збільшився відсоток пацієнтів із І типом ДД ЛШ. Також, лише у цій 

підгрупі після лікування вдалося нормалізувати трансмітральний потік у 6,7% 

випадків (p<0,05). 

У пацієнтів зі збереженою функцією нирок за допомогою БТ вдалося 

досягнути цільових значень АТ, проте додавання мельдонію сприяло більш 

вираженому контролю гіпертензії. Слід звернути увагу на вплив мельдонію на 

ВАР АТ, яка під впливом комбінованого лікування ВАР САТ знизилась на 

29,6% (р<0,05), а ВАР ДАТ на 16,5% (р<0,05). 

У діаліз-залежних пацієнтів на фоні ГД терапії не було встановлено 

вірогідного зниження АТ. У підгрупах ІІб та ІІг вдалось досягнути цільових 

значень АТ. Зниження ВАР САТ було найбільш виражене в підгрупах ІІг на 

36,02% (p<0,001) та в ІІв – на 31,45% (p<0,001). 

Комбінована терапія позитивно впливала на покращення добового 

профілю АТ як у пацієнтів із нормальною функцією нирок, так і в діаліз-

залежних хворих. 
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При оцінці ЕД динаміка залежала від схеми лікування. У пацієнтів, які 

хворі на ХСН із нормальною функцією нирок, під впливом БТ вдалося знизити 

рівень ЕТ-1 на 31,3 % (р<0,001). При застосуванні комбінованого лікування 

рівень ЕТ-1 знизився на 44,7% (р<0,001), різниця між підгрупами Іа та Іб після 

лікування була статистично значима (р<0,05). Отже в пацієнтів Іб підгрупи 

вдалося досягнути цільового значення даного маркера. 

У діаліз-залежних пацієнтів теж спостерігалась тенденція до зниження 

даного показника, однак рівень ЕТ-1 вірогідно знижувався лише в підгрупах, де 

застосовувався фозиноприл, у підгрупі ІІб на 17,35% (p<0,01) та на 22,40% 

(p<0,001) у пацієнтів, які отримували комбінацію двох препаратів. Проте, 

незважаючи на тенденцію до зниження, рівень ЕТ-1 залишився на високій 

відмітці навіть після комплексного лікування, що свідчить про недостатню 

ефективність запропонованої терапії в боротьбі з ЕД.  

При оцінці динаміки рівня NT-proBNP було відзначено тенденцію до 

зниження даного маркера у обох досліджуваних групах. У пацієнтів зі 

збереженою функцією нирок під впливом довготривалої терапії рівень  

NT-proBNP знизився на 36,8% (р<0,001) у підгрупі Іа та на 48,6% (р<0,001), 

різниця між підгрупами була статистично значима. 

У хворих із термінальною ХХН, яка корегована ГД, динаміка рівня  

NT-proBNP залежала від схеми лікування. Найбільше зниження рівня  

NT-proBNP спостерігалось у хворих, які приймали мельдоній та комбінацію 

мельдонію та фозиноприлу. У цих підгрупах вдалося знизити рівня NT-proBNP 

на 24,69% (p<0,001) та 34,81% (p<0,001) відповідно. Однак, нижче позначки 

«сірої зони» рівень NT-proBNP знизився лише в 2 (13,3%) пацієнтів ІІг 

підгрупи. Очевидно, що визначення рівня NT-proBNP дозволяє не тільки 

покращити діагностику ХСН, а й служить вагомим маркером контролю 

ефективності лікування. 

Ми фіксували позитивний вплив на зниження рівня СРБ та ФНП-α під 

впливом БТ, у складі якої був фозиноприл. Варто зазначити, що комбінована 
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терапія виявилася ефективнішою. Так, у пацієнтів цієї групи рівень СРБ знизився 

на 42,1% (p<0,001), а рівень ФНП-α – на 63,1% (p<0,001). 

Тенденція до зниження рівня СРБ та ФНП-α спостерігалась у всіх підгрупах 

хворих, які потребували ГД. Проте лише в пацієнтів ІІв та ІІг підгруп 

спостерігалась статистично значима різниця. Рівень СРБ у підгрупі ІІв знизився на 

50,0% (p<0,05), а в ІІг підгрупі – на 53,58% (p<0,05). Схожа тенденція 

спостерігалася з динамікою рівня ФНП-α, під впливом лікування рівень даного 

маркера знизився на 22,6% у підгрупі ІІв та на 37,4% у підгрупі ІІг. Очевидно, що 

мельдоній певною мірою впливає на зниження рівня маркерів запалення, на нашу 

думку, це пов‘язано з вираженою антиоксидантною дією даного лікарського засобу, 

що не одноразово підтверджувалось у роботах інших авторів [111, 134]. 

Слід звернути увагу на аналіз впливу лікування на рівень ТІМП-1, ми 

встановили, що БТ, у складі якої був фозиноприл, незначно впливала на динаміку 

рівня ТІМП-1 у Іа підгрупі, у той час як додавання мельдонію дозволило вірогідно 

знизити рівень даного маркера на 31,2% (p<0,001). Різниця між підгрупами Іа та Іб 

була статистично значима (p<0,05). 

У ІІ групі спостерігалась тенденція до зниження рівня ТІМП-1 у всіх 

підгрупах, проте статистично значимі зміни фіксувалися в пацієнтів ІІб (p<0,05), ІІв 

(p<0,01) та ІІг (p<0,001) підгрупах.  

Варто зазначити, що зниження рівня ТІМП-1 було більш виражене в пацієнтів 

із збереженою функцією нирок. Рівень даного маркера після комбінованого 

лікування знизився на 31,2% (p<0,001) у пацієнтів Іб підгрупи на противагу 16,7% 

(p<0,001) у пацієнтів ІІг підгрупи. У більшості пацієнтів ІІг групи вдалося знизити 

рівень ТІМП-1 до 1040 нг/мл, що дозволило покращити прогноз щодо тривалості 

життя. 

При проведенні оцінки віддалених результатів лікування було встановлено, що 

пацієнти з нормальною функцією нирок значно рідше потребували повторної 

госпіталізації, порівняно з діаліз-залежними пацієнтами. Лише 20,0% пацієнтів Іа 

підгрупи та 13,3% хворих Іб підгрупи зверталися за допомогою до стаціонару з 

приводу ССУ впродовж 20 місяців після закінчення лікування. 
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Значно частіше потребували стаціонарної допомоги пацієнти, які перебували 

на ГД. Так, у ІІа підгрупі 46,7% хворих відзначили погіршення стану упродовж 20 

місяців після закінчення лікування. У ІІб та ІІг підгрупах таких випадків було лише 

20,0%. Найменша кількість випадків повторної госпіталізації після закінчення 

курсу комбінованого лікування була зареєстрована в ІІг підгрупі – 13,3%. Різниця 

між ІІг та ІІа підгрупами була статистично вірогідною (критерій Гехана-Вілкоксона 

p=0,05462; Коксана-Ментела p=0,04962; Лог-ранговий p=0,05024). 

Варто зазначити, що додавання до базової ГД терапії фозиноприлу, мельдонію 

чи комбінації двох препаратів зменшує потребу у повторній госпіталізації та 

наближає ці показники до аналогічних значень у пацієнтів із збереженою функцією 

нирок. 

Встановлено, що в пацієнтів зі збереженою функцією нирок БТ, у склад якої 

входить фозиноприл, є достатньо ефективною, застосування комбінованої терапії 

дозволяє значно покращити результати лікування. 

Проведене нами дослідження дозволило ствердити, що прояви ХСН у 

пацієнтів, які потребують ГД, значно вираженіші у порівнянні з хворими зі 

збереженою функцією нирок. Незважаючи на однаковий ФК ХСН у пацієнтів, які 

потребують ГД, були значні зміни збоку ендотелію судин, хронічного запалення та 

позаклітинного матриксу, що клінічно проявлялося змінами з боку міокарда серця. 

Очевидно, що погіршення у вищеперерахованих ланках патогенезу ХСН пов‘язане 

зі спільним етіологічним початком ХХН та ХСН, а також впливом ГД терапії на 

клінічний перебіг ХСН. 

Варто зазначити, що базова ГД терапія не чинила достатнього впливу на ланки 

патогенезу ХСН, у той час як комбінована терапія дозволила покращити результати 

лікування в діаліз-залежних пацієнтів. Тому результати дослідження вказують на 

доцільність включення довготривалої метаболічної терапії та постійного прийому 

ІАПФ у базову ГД терапію при комбінованій патології. 

На основі отриманих результатів були сформовані практичні рекомендації та 

висновки до роботи.  
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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), 

порівнюючи з групою пацієнтів із нормальною функцією нирок), зростанням 

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

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

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 
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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. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

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 

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 
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проявами серцевої недостатності, несприятливими типами ремоделювання 

серця, зниженням толерантності до фізичного навантаження чи значною 

варіабельністю артеріального тиску необхідно призначати комбіновану терапію 

фозиноприлу та мельдонію дигідрату, 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 у добові дозі 500 мг/добу упродовж 1 місяця, курс повторювати тричі з 

перервою між прийомами 30 днів. 
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