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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 

ішемічна хвороба серця (ІХС) посідає основне місце серед причин смертності у світі 

(Roger V.L. et al., 2012; Go A.S. et al., 2013; Горбась І.М., 2013). В Україні 

поширеність та захворюваність на ІХС щорічно зростає і складає серед дорослого 

населення – 34,9% і 26,8%, серед осіб працездатного віку – 26,7 і 23,1%, відповідно 

(Коваленко В.М., 2016). Основною причиною безпосередньої та віддаленої 

смертності від ІХС є інфаркт міокарда (ІМ) (Валуєва С.В., 2013; Нетяженко В.З., 

2015; Тащук В.К., 2015). Щорічно в Україні реєструють близько 50 тис. нових 

випадків ІМ (Сіренко Ю.М., 2014). Смертність від ІМ становить 26,9%, а кожен 

п’ятий хворий стає інвалідом (Гандзюк В.А., 2014). Черезшкірні коронарні 

втручання (ЧКВ) здатні попередити появу незворотних ішемічних пошкоджень 

серця, розвитку дилатації та дисфункції лівого шлуночка (ЛШ), знизити ризик 

повторного ІМ та летальності (Соколов Ю.М., 2015; Амосова К.М., 2016; Рішко 

М.В., 2016; Азизов В.Б., 2016; Целуйко В.Й., 2017).  

ІМ став провідною причиною хронічної серцевої недостатності (ХСН), її 

виявлено у 29,4% таких хворих (GUSTO, GUSTO IIb, GUSTO III, ASSENT II). Поява 

ХСН суттєво погіршує виживання хворих з ІМ: протягом року помирають 17% 

госпіталізованих і 7% амбулаторних пацієнтів (Ponikowski P. et al., 2016). 

Дослідження, проведені в різних країнах світу, продемонстрували, що приблизно 6,5 

млн. осіб в Європі, 5 млн. – у США і 2,4 млн. – в Японії страждають на ХСН 

(Rolande D.M. et al., 2012; Marwick T.H. et al., 2010). Загалом 26 млн. дорослого 

населення планети живуть із даною нозологією, що дозволяє багатьом експертам 

розглядати її як глобальну пандемію (Пархоменко О.М., 2015; Воронков Л.Г., 2016).  

Провідною причиною зростання поширеності ХСН та кардіальної смертності 

внаслідок даного захворювання є його недостатній рівень діагностики. Більш 

чутливими у виявленні навіть латентних проявів ХСН, вважаються лабораторні 

біомаркери: доведено діагностичну та прогностичну цінність галектину-3, ростового 

фактору диференціювання-15 (GDF-15), N-кінцевого попередника натрійуретичного 

пептиду (NT-proBNP) сироватки крові (Anand I.S. et al., 2013; Eggers K.M. et al., 

2013; Lok D.J. et al., 2013; Целуйко В.Й., 2017). 

У хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом спостерігається висока 

ймовірність виникнення гострого коронарного синдрому (ГКС), фатальних аритмій, 

патологічної турбулентності серцевого ритму (ТСР) (Тащук В.К., 2014). 

На сучасному етапі наукових пошуків значна увага надається порушенню 

однієї з основних ланок у патогенезі ХСН – постінфарктного ремоделювання (De 

Filippi C.R., 2010; Zannad F. et al., 2011). 

 Залишаються невирішеними питання оптимальної терапії хворих із ХСН 

після перенесеного ІМ із проведеною реваскуляризацією міокарда та урахуванням 

інтенсивності міокардіальної ішемії, показників центральної гемодинаміки і 

геометрії ЛШ, толерантності до фізичного навантаження, супутніх порушень ритму 

і провідності, що обумовлює необхідність поглибленого вивчення цієї патології, 

розробки інформативних діагностичних і прогностичних критеріїв, а також нових 

диференційованих підходів до лікування та реабілітації даної категорії хворих. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Проведене 

дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на тему: «Розробка методів відновного 

лікування та реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику» (номер 

державної реєстрації 0112U003690). Здобувач є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих із хронічною 

серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда на основі вивчення 

клініко-патогенетичних особливостей захворювання, залежно від проведеної 

реваскуляризації в гострий період, шляхом застосування в комплексній терапії 

солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону та ривароксабану. 

Завдання дослідження:  

1. З’ясувати клініко-функціональні особливості перебігу хронічної серцевої 

недостатності у хворих із постінфарктним кардіосклерозом, залежно від 

проведеного лікування в гострий період інфаркту міокарда. 

2. Визначити динаміку структурно-геометричного ремоделювання міокарда  

лівого  шлуночка, залежно від проведеної в гострий період інфаркту міокарда 

реперфузійної терапії та за її відсутності. 

3. Дослідити наявність взаємозв’язків між кількістю уражень вінцевих судин і 

прогресуванням хронічної серцевої недостатності у хворих після перенесеного 

інфаркту міокарда. 

4. Проаналізувати взаємозалежність між концентрацією галектину-3 

сироватки крові, ростового фактору диференціювання-15, альдостерону та 

показниками ремоделювання міокарда і вивчити динаміку цих показників в 

обстежуваних хворих у процесі комплексного лікування. 

5. Оцінити терапевтичну ефективність солей магнію і калію глюконової 

кислоти, еплеренону та ривароксабану в лікуванні хворих із серцевою 

недостатністю та проаналізувати їхній вплив на розвиток та прогресування цього 

захворювання. 

6.  Розробити і впровадити в клінічну практику нові підходи до лікування 

хворих із хронічною серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда 

з використанням солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону чи 

ривароксабану на тлі базової терапії. 

Об’єкт дослідження: клініко-патогенетичні механізми перебігу 

захворювання, ураження вінцевих судин, маркери постінфарктного ремоделювання, 

ефективність терапії.  

Предмет дослідження: перебіг ХСН у хворих із постінфарктним 

кардіосклерозом. 

Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнез, об’єктивне 

обстеження), шкали (шкала оцінки клінічного стану (ШОКС), Global Registry 

of Acute Coronary Events (GRACE), Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI)), 

лабораторні (аденозиндифосфат-індукована агрегація тромбоцитів, біохімічні 

дослідження, ліпідограма, електроліти, швидкість клубочкової фільтрації, 

інструментальні (електрокардіографія (ЕКГ), холтерівське моніторування 

електрокардіографії (ХМ ЕГК) із визначенням ТСР, ехокардіографія (ЕхоКГ), 



3 

 

коронароангіографія (КАГ), імуноферментний аналіз (концентрація в сироватці 

крові галектину-3, GDF-15, альдостерону, NT-proBNP); статистичні методи.  

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено дані щодо діагностики 

та диференційованого лікування ХСН ЗФВ ЛШ ішемічної етіології. Установлено, 

що проведення реперфузійної терапії шляхом стентування інфаркт-залежної 

вінцевої артерії у хворих на ІМ чинить позитивний вплив на структурно-

функціональну перебудову серця, зменшує показники ішемії, підвищує 

толерантність до фізичного навантаження, супроводжується зниженням 

функціонального класу (ФК) ХСН. Показано, що на показники ішемії та 

гемодинаміки міокарда в постінфарктному періоді істотно впливає число уражених 

вінцевих артерій. Доведено, що підвищення рівнів галектину-3 та GDF-15 сироватки 

крові є предикторами виникнення та прогресування ХСН шляхом патологічного 

ремоделювання серця. Уперше встановлена взаємозалежність між концентрацією 

згаданих протеїнів у сироватці крові та параметрами ремоделювання міокарда. 

Відмічена залежність рівня галектину-3 від кількості уражених вінцевих артерій. 

Доповнено дані доцільності фармакотерапевтичної корекції патогенетичних 

механізмів ХСН та постінфарктного кардіосклерозу з застосуванням солей магнію і 

калію глюконової кислоти, еплеренону і ривароксабану. Доведено, що призначення 

еплеренону на фоні базової терапії (БТ) у хворих із ХСН після перенесеного ІМ 

підвищує толерантність до фізичного навантаження, має позитивний вплив на 

діастолічну функцію ЛШ, забезпечує зворотне ремоделювання міокарда, нормалізує 

рівень GDF-15 та альдостерону сироватки крові. Уперше встановлено інтенсивне 

зменшення проявів міокардіальної ішемії та порушення серцевого ритму при 

використанні ривароксабану на тлі БТ у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеним стентуванням. 

Практична цінність дослідження. Розроблено спосіб оцінки інтенсивності 

прогресування ХСН у хворих із перенесеним ІМ, що дозволяє попередити розвиток 

ускладнень під час амбулаторного спостереження лікарем загальної практики-

сімейної медицини. Запропоновано новий спосіб ранньої діагностики ХСН із 

визначенням рівнів галектину-3, GDF-15 та альдостерону в сироватці крові, який дає 

змогу попередити виникнення та прогресування цього захворювання у хворих із 

перенесеним ІМ. Розроблена та апробована схема комплексного, 

диференційованого, патогенетично-обґрунтованого лікування хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеним стентуванням у гострий період на основі 

застосування БТ у поєднанні з солями магнію і калію глюконової кислоти, 

еплереноном чи ривароксабаном в індивідуально підібраних дозах. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені в практику роботи Івано-Франківського ОККД (затв. 7.06.2017), 

кардіологічного відділення Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. 

Горбачевського (затв. 6.03.2017), терапевтичного відділення Навчально-наукового 

медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків (затв. 5.02.2017), 

кардіологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 

(затв. 5.09.2017). 
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Матеріали роботи використовуються в навчальному процесі терапевтичних 

кафедр ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».  

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проаналізована 

наукова література та патентна інформація з проблеми ХСН із постінфарктним 

кардіосклерозом, доведена пріоритетність, доцільність і необхідність здійснення 

роботи. Спільно з науковим керівником визначено мету, завдання, об’єкт та методи 

дослідження. Автором самостійно сформовано групи хворих, проведені клінічні 

обстеження пацієнтів, первинну обробку результатів клінічних і спеціальних 

лабораторних та імуноферментних методів дослідження. Здобувачем проведено 

статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі розділи дисертації, 

забезпечено впровадження їх у медичну практику, спільно з науковим керівником 

сформульовані висновки та практичні рекомендації. Провідною є участь автора в 

підготовці результатів досліджень, забезпечено впровадження їх у медичну 

практику та відображенні в опублікованих працях. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: "Оцінка 

розвитку порушень серцевого ритму у відновний період інфаркту міокарда після 

проведеної хірургічної реваскуляризації" V Науково-практична конференція 

Асоціації аритмологів України (Київ, 2015), "The influence of combined 

pharmacotherapy on dynamics of growth differentiation factor 15 blood serum in patients 

with chronic heart failure of ischemic origin" International research and practice 

conference "Innovative technology in medicine: experience of  Poland and Ukraine" 

(Lublin, Republic of Poland, 2017), переривистих курсах підвищення кваліфікації 

лікарів терапевтів і кардіологів Івано-Франківської області (2016, 2017). 

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 13 

наукових праць, у тому числі: 5 статей (із них одноосібних – 3) у фахових наукових 

виданнях України, 1 стаття в іноземному журналі (The Pharma Innovation Journal), 1 

стаття в міжнародній  наукометричній базі даних Scopus (Лікарська справа), 6 тез у 

матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота написана українською 

мовою, викладена на 137 сторінках основного тексту, ілюстрована 28 таблицями, 15 

рисунками. Складається з анотації, вступу, огляду наукової літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних наукових джерел, який містить 327 джерел, із них 117 кирилицею і 

210 – латиною, додатків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Робота ґрунтується на результатах 

обстеження 140 хворих із ХСН II А стадії за класифікацією В.Х. Василенка і М.Д. 

Стражеска II-III ФК (NYHA), яка виникала в осіб із перенесеним ІМ та 22 пацієнтів 

із перенесеним ІМ без ознак ХСН.  

Діагностику та лікування хворих об'єктивізували відповідно до існуючих 

стандартів ведення пацієнтів із ХСН, які ґрунтуються на клінічному протоколі 
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надання медичної допомоги хворим із ХСН, затвердженому наказом МОЗ України 

№436 від 03.07.2006, рекомендаціями Європейського кардіологічного товариства 

(2016) та Асоціації кардіологів України (2017). 

Ішемічний генез ХСН верифікували на підставі наявності в анамнезі 

перенесеного Q, QS-ІМ із наявністю позитивних біологічних маркерів, результатів 

ЕКГ, ЕхоКГ, КАГ згідно з наказом МОЗ України №455 від 02.07.2014, 

рекомендаціями Європейського кардіологічного товариства (2017). 

Критерієм включення хворих був перенесений не раніше, ніж за 28 діб до 

початку дослідження Q, QS-ІМ.  

У дослідження не включали хворих із гострими та хронічними запальними 

захворюваннями серцево-судинної системи (ендокардит, міокардит, перикардит), 

нестабільною стенокардією, у перші 28 діб після перенесеного ІМ, із тяжкими 

порушенням серцевого ритму та провідності, клінічними ознаками ХСН ІІБ-ІІІ 

стадії за класифікацією В.Х. Василенка і М.Д. Стражеска ІV ФК (NYHA), з 

інсультом та транзиторною ішемічною атакою в анамнезі, із тяжкою нирковою 

недостатністю, із високим ризиком кровотеч (тромбоцитопенія, черепно-мозкова 

травма в анамнезі, шлунково-кишкові кровотечі давністю до одного року та будь-які 

внутрішні кровотечі на даний час), із проведеним аорто-коронарним шунтуванням. 

Серед обстежених хворих було 97 чоловіків, що становило 69,3%, та 43 жінки 

– 30,7%. Середній вік хворих склав (51,8±2,64) років. 

Досліджувані групи були однорідні за віком, статтю, тяжкістю захворювання, 

тривалістю постінфарктного періоду, інтенсивністю клінічних проявів, 

однорідністю ураження вінцевих артерій, що стало основою для проведення 

рандомізації. 

На першому етапі дослідження всі хворі з ХСН II А стадії за класифікацією 

В.Х. Василенка і М.Д. Стражеска II-III ФК були рандомізовані на дві групи, залежно 

від проведеної реперфузійної терапії в гострий період ІМ шляхом стентування, чи за 

її відсутності: І) хворі з ХСН після проведеної реперфузійної терапії в гострий 

період ІМ шляхом стентування (n=84); ІІ) хворі з ХСН без проведеної реперфузії з 

застосуванням консервативної терапії в гострий період ІМ (n=56). Хворі без ознак 

ХСН (n=22) становили контрольну групу. 15 практично здорових осіб склали групу 

контролю норми.  

Для детального вивчення клініко-функціональних і лабораторних 

особливостей ХСН у хворих із перенесеним ІМ на різних етапах її перебігу та 

впливу вибраних нами препаратів на перебіг захворювання, усі обстежені з ХСН 

(n=84) були поділені на наступні групи: І) хворі з ХСН, які отримували БТ 

(метопрололу сукцинат – 25-50 мг/добу, клопідогрель – 75 мг/добу, 

ацетилсаліцилова кислота – 100 мг/добу, аторвастатин у дозі 40 мг/добу,  еналаприл 

– 5-10 мг/добу, триметазидин – 70 мг/добу, торасемід – 10 мг/добу) – (n=20); ІІ) 

хворі з ХСН, яким у комплекс лікування, окрім БТ, додавали солі магнію і калію 

глюконової кислоти 0,72 г (2 капсули) 3 рази на добу (7 діб) із переходом на 0,36 г (1 

капсулу) 3 рази на добу – (n=21); ІІІ) хворі з ХСН, яким на фоні БТ призначали 

еплеренон 25→50 мг на добу – (n=23); IV) хворі з ХСН, які отримували лікування 

препаратами БТ разом із ривароксабаном у дозі 2,5 мг 2 рази на добу – (n=20). 
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Аналізували скарги хворих, дані об’єктивного, лабораторного та 

інструментального обстежень. 

Реєстрацію ЕКГ проводили на електрокардіографі «Cardiofax» 

(Electrokardiograph, ECG 8820G, Німеччина) у 12 загальноприйнятих відведеннях. За 

даними ЕКГ оцінювали наявність зубця Q, QS, його величину та форму, наявність 

відхилення сегмента ST від ізолінії, полярність та амплітуду зубця Т, ознаки 

гіпертрофії ЛШ, наявність  порушень ритму та провідності серця. 

Шестихвилинний тест-ходьбу проводили в лікарняному коридорі довжиною 

30-50 м. Визначали відстань, яку пройшли пацієнти за 6 хвилин. 

Із метою відновлення прохідності інфаркт-залежної вінцевої артерії хворим 

проводили селективну поліпозиційну КАГ за методикою M. Judkins та реперфузійну 

терапію шляхом стентування металевим стентом без покриття. 

ХМ ЕКГ проводили за допомогою системи «Кардиолаб» виробництва фірми 

«ХАИ-МЕДИКА» (м. Харків, Україна) за допомогою рекордера з наступним 

аналізом на дешифраторі в автоматичному, напівавтоматичному та візуальному 

режимах із визначенням ТСР, показників міокардіальної ішемії.  

Функціональний стан внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки вивчали 

методом ЕхоКГ на апараті «CARIS-PLUS» («Biomedice», Італія) за допомогою 

датчика 2,5-МГц. Визначали розмір лівого передсердя, розмір ЛШ у систолу – 

кінцевий систолічний розмір і діастолу – кінцевий діастолічний розмір, товщину 

міжшлуночкової перетинки і задньої стінки ЛШ у діастолу; розраховували фракцію 

викиду (ФВ) ЛШ, ударний об’єм, кінцевий діастолічний об’єм (КДО), кінцевий 

систолічний об’єм (КСО), масу міокарда ЛШ, індекс маси міокарда (ІММ) ЛШ, 

індекс «стінка-радіус», максимальну швидкість раннього діастолічного наповнення і 

максимальну швидкість наповнення ЛШ під час систоли лівого передсердя, їхнє 

відношення.  

Рівень галектину-3 у сироватці крові визначали за допомогою набору 

BMS279/2TEN, Human Galectin-3 (Bender MedSystems, Австрія). Концентрацію 

GDF-15 у сироватці крові визначали за допомогою набору Human GDF-15/MIC-1 

ELISA («BioVendor», Чехия). Рівень альдостерону визначали за допомогою набору 

ІФА (EIA-4128, Aldosterone ELISA) для прямого кількісного визначення в сироватці 

крові. 

Визначення натрію та калію в сироватці крові проводили колориметричним 

методом. 

Ліпідний спектр крові характеризували за рівнем у плазмі крові загального 

холестерину (ЗХС), триацилгліцеридів та холестерину ліпопротеїнів високої 

густини (ХС ЛПВГ), які визначали фотоколориметричним методом у модифікації 

Libermann-Burchard із використанням наборів реактивів “Ольвекс Диагностикум” 

(Росія). Рівень ліпопротеїнів низької густини визначали за стандартним 

розрахунковим методом.  

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 

програмного забезпечення – табличного процесора «Microsoft Excel» і пакета 

прикладних програм «Statistica v. 7.0» (StatSoft, USA). Вірогідність розбіжності 

середніх величин визначали за допомогою парного t-критерія Стьюдента. 
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Проводили парний факторний кореляційний аналіз з обрахунком коефіцієнта 

кореляції Пірсона – r та точково-бісеріальний кореляційний аналіз. 

Для порівняння вірогідності між групами дослідження щодо виникнення 

клінічних симптомів та фізикальних змін використовувався точний критерій Фішера 

(Fisher R.A., 2011). Обчислювали відношення шансів (OR), 95 % індекс 

конфіденційності (DІ) із використанням таблиць. 

Результати та їх обговорення. Установлено чіткі клінічні, лабораторні та 

інструментальні характеристики ХСН у хворих із постінфарктним кардіосклерозом, 

залежно від проведеної реперфузійної терапії в гострий період ІМ шляхом 

стентування та за її відсутності.  

Проаналізовано особливості перебігу ХСН у хворих із постінфарктним 

кардіосклерозом, залежно від проведеної реваскуляризації шляхом стентування в 

гострий період ІМ та за її відсутності. У групі хворих із ХСН після перенесеного ІМ 

із проведеною реперфузією в 48 (57,1%) осіб верифікували як ХСН ІІ ФК і 36 

(42,9%) пацієнтів як ХСН ІІІ ФК (p>0,05). У хворих із ХСН після перенесеного ІМ 

без проведеної реваскуляризації ІІ ФК мав місце в 29 (51,8%) пацієнтів, а ІІІ ФК у 27 

(48,2%) осіб (p>0,05). 

За даними ХМ ЕКГ виявлено, що для хворих із ХСН після перенесеного ІМ 

без проведеної реваскуляризації характерні вищі середньодобові значення середньої 

тривалості одного ішемічного епізоду, кількості ішемічних епізодів за добу, 

сумарної добової тривалості зміщення сегмента ST, сумарної амплітуди депресії ST 

(р<0,05). Підтверджено, що на показники ішемії міокарда істотно впливало число 

уражених вінцевих артерій. Так, середнє значення сумарної тривалості зміщення 

сегмента ST за добу виявилося вищим у хворих з ураженням трьох і більше вінцевих 

артерій, ніж в осіб з ураженням однієї судини та дорівнювало (50,32±2,34) хв/добу, 

проти (29,84±1,54) хв/добу; p<0,001, при цьому зазначено, що в пацієнтів з ураження 

двох вінцевих артерій аналогічний показник становив (31,93±1,67) хв/добу. 

У хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеної реваскуляризації, 

порівняно з пацієнтами після проведеної реперфузії, спостерігали збільшення КДО, 

КСО та ІММ ЛШ. У хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною 

реваскуляризацією вірогідно частіше, порівняно з пацієнтами без проведеного 

стентування, спостерігали нормальну діастолічну функцію (63,1% осіб, проти 

33,9%).  

Установлено, що на показники гемодинаміки міокарда в постінфарктному 

періоді також істотно впливало число уражених вінцевих артерій. Так, у хворих з 

односудинним ураженням, порівняно з ураженням трьох і більше вінцевих артерій, 

показник КДО ЛШ становив (109,84±8,54) мл, проти (139,8±6,23) мл; р<0,01. 

Середній рівень КСО ЛШ у хворих з ураженням однієї вінцевої судини був 

вірогідно нижчим, ніж при ураженні трьох і більше артерій (47,86±2,44) мл, проти 

(64,6±3,24) мл. Визначено також, що при ураженні трьох і більше вінцевих артерій 

спостерігали вірогідне збільшення ІММЛШ, порівняно з аналогічними показниками 

в пацієнтів з односудинним ураженням (99,45±4,83) г/м
2
, проти (112,9±4,57) г/м

2
. 

Вираженіше зниження ФВ визначали у хворих з ураженням трьох і більше вінцевих 

артерій, порівняно з ураженням однієї вінцевої судини – (53,79±1,22) %, проти 
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(57,35±1,66) %; р<0,05. Відзначено достатньо високу ймовірність впливу одно- та 

трьохсудинного ураження вінцевого русла на рівень дилатації ЛШ за даними 

точково-бісеріальної кореляції.  

Проаналізовано протоколи КАГ обстеження 106 хворих із постінфарктним 

кардіосклерозом після проведеної реваскуляризації шляхом стентування в гострий 

період ІМ. Установлено, що частіше відзначали односудинне ураження вінцевих 

артерій, найбільш часто реєстрували ураження правої вінцевої та передньої 

міжшлуночкової артерій. Кровоток TIMI-3 у хворих після ЧКВ діагностовано в 

95,3% пацієнтів, кровоток TIMI-2 – у 2,8% хворих, тоді як синдром no-reflow мав 

місце тільки в 1,9% осіб (p<0,05). Середня довжина встановлених стентів – 

(23,2±3,1) мм. Середній тиск роздування балону – (14,0±0,67) атм. Оцінка за шкалою 

Syntax Score в обстежуваних хворих дорівнювала (21±1,23) бала. Середній час 

«перший медичний контакт – пристрій» становив (6,4±0,22) години.  

Показано роль маркерів постінфарктного ремоделювання галектину-3, GDF-15 

та альдостерону в сироватці крові хворих із ХСН для ранньої діагностики, 

прогнозування перебігу, стратифікації ризику та контролю ефективності 

проведеного лікування. Так, середнє значення концентрації галектину-3 сироватки 

крові у хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеного стентування, 

порівняно з пацієнтами після проведеної реваскуляризації, становило (38,94±1,97) 

нг/мл, проти (35,2±1,76) нг/мл; p>0,05. Визначено наявність підвищених значень 

галектину-3 сироватки крові в пацієнтів з ураженням трьох і більше вінцевих судин, 

на відміну від хворих з односудинним ураженням вінцевого русла (37,42±1,73) 

нг/мл, проти (25,1±1,64) нг/мл; р<0,001 і двохсудинним ураженням вінцевих артерій 

(32,8±1,45) нг/мл; р<0,05. У хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеної 

реперфузії, порівняно з пацієнтами після проведеного стентування, середнє 

значення GDF-15 сироватки крові дорівнювало (2516,8±125,7) пг/мл, проти 

(2174,03±105,3) пг/мл; р<0,001. Установлена залежність між концентрацією 

згаданих протеїнів у крові та параметрами ремоделювання міокарда. Відзначено, що 

рівень альдостерону сироватки крові у хворих із ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеної реваскуляризації, порівняно з пацієнтами після проведеного 

стентування, становив (159,63±7,54) пг/мл, проти (134,25±6,73) пг/мл; р<0,001.  

У хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом без проведеної  

реваскуляризації в гострий період ІМ спостерігали вищий ризик формування 

нестабільної стенокардії (OR=3,48 [СI=1,05-11,51]), декомпенсованої серцевої 

недостатності (OR=2,15 [CI=1,04-4,44]), повторного ІМ (OR=2,58; [CI=1,1-6,02]), 

вищий ризик смерті за шкалами ТІМІ та GRACE (р<0,05).  

Оцінюючи ефективність використаних схем лікування протягом року, 

доведено переваги комплексного застосування солей магнію і калію глюконової 

кислоти, еплеренону чи ривароксабану на тлі БТ. 

Застосування препарату ривароксабану на тлі БТ призводило до вірогідного 

зменшення кількості балів за ШОКС уже через 1 місяць лікування з 6,16±0,12 до 

5,67±0,20. Шестимісячне лікування хворих ІV групи супроводжувалося зменшенням 

кількості балів за ШОКС на 12,01% (р<0,01).  
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Вивчено зміни толерантності до фізичного навантаження у хворих із ХСН 

після проведеного лікування. Відзначено, що застосування ривароксабану на тлі БТ 

у хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом характеризувалося вірогідним 

ефективним збільшенням відстані, яку вони подолали при проведенні 6-хвилинного 

тесту ходьби. Так, значення середньої відстані в осіб ІV групи до початку лікування 

становило (269,5±16,32) м та зростало до (335,1±16,14) м (р<0,01).  

У всіх обстежуваних групах у процесі лікування спостерігали позитивну 

динаміку відносно зменшення кількості порушень серцевого ритму. Однак вірогідне 

зменшення кількості суправентрикулярної та шлуночкової екстрасистолії відзначали 

в групах хворих із використанням солей магнію і калію глюконової кислоти та 

ривароксабану на тлі БТ. Після лікування даними препаратами пароксизмів 

суправентрикулярної та шлуночкової тахікардії в пацієнтів не виявляли в жодному 

випадку.  

Результати ХМ ЕКГ засвідчили, що досліджені схеми лікування були 

ефективними в зниженні показників ішемії. Сумарна тривалість ішемії,  кількість 

ішемічних епізодів, середнє та максимальне значення глибини зміщення сегмента 

ST знизилися в усіх чотирьох групах. При аналізі середньодобової тривалості ішемії 

міокарда у хворих ІІ, ІІІ та IV групи значення цього показника було вірогідно нижче, 

порівняно з групою БТ. Водночас найвираженіший антиішемічний ефект 

спостерігали в групі ривароксабану. Використання проведеного лікування хворих ІV 

групи призводило до зниження сумарної тривалості ішемії міокарда за добу на 

51,93%. 

Аналіз динаміки показників ТСР показав, що під впливом досліджуваних схем 

лікування зменшувався ступінь виявлення патологічного значення ТСР у всіх групах 

хворих (р<0,05). Проте найефективнішою для нормалізації ТСР було лікування на 

основі комбінації БТ із ривароксабаном.  

Оцінюючи вплив проведеного лікування на внутрішньосерцеву гемодинаміку 

у хворих із ХСН установлено, що після завершення терапевтичного курсу  

спостерігали позитивні зміни основних показників ЕхоКС. 

Використання зазначеної терапії в лікуванні хворих із ХСН мало наслідком 

статистично вірогідне зменшення КДО і КСО ЛШ уже через 6 та 12 місяців. Слід 

відзначити, що лікування хворих ІII групи з використанням еплеренону на тлі БТ 

призводило до найбільш статистично значущої зміни КСО та КДО, а саме на 40,54% 

(р<0,001) та КДО на 21,06% (р<0,001) через 12 місяців лікування. Так, середній 

рівень КСО ЛШ дорівнював (58,14±2,64) мл до початку обстеження та вірогідно 

знижувався до (44,51±1,9) мл через 6 місяців терапії та до рівня (34,57±1,8) мл 

наприкінці дванадцятимісячного лікування. Середній рівень КДО в даних хворих 

склав (129,74±4,53) мл до лікування та вірогідно знижувався до (104,8±4,75) мл 

через 6 місяців терапії та до рівня (102,42±4,75) мл наприкінці дванадцятимісячного 

лікування. Застосування проведеної терапії з використанням еплеренону мало 

наслідком інтенсифікацію динаміки зменшення ІММЛШ. Так, у хворих ІІI групи, 

середнє значення ІММЛШ становило (217,71±6,62) г/м
2 

до початку терапії та 

вірогідно знижувалося до рівня (184,68±5,31) г/м
2  

через 12 місяців курсу терапії 

(р<0,001). 
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У групі хворих із додаванням до БТ еплеренону рівень галектину-3 сироватки 

крові дорівнював (34,69±1,67) нг/мл до лікування та вірогідно зменшувався до 

(22,53±0,98) нг/мл (p<0,001). Відзначено, що застосування лікування 

ривароксабаном у хворих ІV групи призводило до інтенсивнішого зниження 

концентрації GDF-15 сироватки крові, середнє значення даного показника змінилося 

на 39,02% у процесі лікування. Установлено, що додавання до БТ еплеренону у 

хворих ІІІ групи супроводжувалося найбільш вираженим зниженням рівня 

альдостерону сироватки крові через 12 місяців терапії з (139,8±7,63) пг/мл до 

(45,8±5,52) пг/мл (р<0,001). 

Застосування БТ дозволило вірогідно знизити показники ліпідограми в межах 

нормально допустимих значень. У всіх групах хворих відзначено зниження рівня 

ЗХ, проатерогенних фракцій ліпопротеїнів та збільшення ЛПВГ (р<0,05).  

Проаналізовано відношення шансів розвитку раптової серцевої смерті (РСС), 

ГКС та інсульту у хворих із ХСН після перенесеного ІМ, залежно від особливостей 

диференційованої терапії. При аналізі шансів виникнення досліджуваних подій 

установлено, що використання БТ не впливало на шанси формування ГКС та 

інсульту. Проте під впливом БТ вірогідно знижувався ризик розвитку РСС. 

Водночас при використанні ривароксабану на тлі БТ у хворих із ХСН та 

постінфарктним кардіосклерозом, установлено зниження шансів РСС (OR=0,12 

[СI=0,02-0,87]), ГКС (OR=0,17 [СI=0,04-0,7]) та інсульту (OR=0,24 [СI=0,06-1,86]).  

Описаний каскад клініко-патогенетичних проявів у хворих із ХСН та 

постінфарктним кардіосклерозом, можливість їхньої корекції з застосуванням солей 

магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону чи ривароксабану на тлі БТ дав 

можливість прогнозувати більш сприятливий перебіг захворювання, ніж при 

використанні в лікувальному комплексі лише БТ, який залежить від супутніх 

порушень ритму і провідності, показників центральної гемодинаміки та геометрії 

ЛШ, толерантності до фізичного навантаження, показників ТСР, вмісту галектину-3, 

GDF-15 та альдостерону в сироватці крові. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

науково-практичного завдання актуальної проблеми кардіології – хронічна серцева 

недостатність у хворих із постінфарктним кардіосклерозом на основі вивчення 

особливостей перебігу захворювання в осіб, залежно від проведеної 

реваскуляризаціїі в гострий період інфаркту міокарда; розроблено нові підходи до 

лікування такої категорії хворих із використанням на фоні базової терапії солей 

магнію та калію глюконової кислоти, еплеренону чи ривароксабану.  

1. Хронічна серцева недостатність у хворих із постінфарктним 

кардіосклерозом без проведеної реваскуляризації в гострий період інфаркту 

міокарда характеризується обтяженим перебігом захворювання, що виявляється 

погіршенням клінічного стану, зниженням толерантності до фізичного 

навантаження, вищим функціональним класом хронічної серцевої недостатності, 

інтенсивнішими проявами міокардіальної ішемії (р<0,05), порівняно з особами після 
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проведеної реперфузії шляхом стентування. У хворих із хронічною серцевою 

недостатністю та постінфарктним кардіосклерозом без проведеної реваскуляризації 

в гострий період інфаркту міокарда спостерігається вищий ризик формування 

нестабільної стенокардії (OR=3,48 [СI=1,05-11,51]), декомпенсації серцевої 

недостатності (OR=2,15 [CI=1,04-4,44]), повторного інфаркту міокарда (OR=2,58; 

[CI=1,1-6,02]), вищий ризик смерті за шкалами ТІМІ та GRACE (р<0,05). 

2. У хворих із хронічною серцевою недостатністю та постінфарктним 

кардіосклерозом без проведеної реваскуляризації в гострий період інфаркту 

міокарда, порівняно з пацієнтами після проведеної реперфузії, структурно-

функціональні зміни серця характеризуються вірогідно більшим кінцево-

діастолічним об'ємом  (на 11,9%, p<0,01), кінцево-систолічним об'ємом (на 14,8%, 

p<0,001), індексом маси міокарда лівого шлуночка (на 9,3%, p<0,01), 

ремоделюванням за типом ексцентричної гіпертрофії (42,4% і 20,8%; p<0,05), 

діастолічною дисфункцією за рахунок переважно порушення релаксації (50,0% і 

23,8%; p<0,05) та псевдонормального типу (8,9% і 7,1%; р>0,05). 

3. Прогресуванню хронічної серцевої недостатності у хворих після 

перенесеного інфаркту міокарда сприяє виражене патологічне ремоделювання 

міокарда лівого шлуночка, інтенсивність якого залежить від кількості уражених 

вінцевих артерій. Має місце прямий кореляційний зв’язок середньої сили між 

показником кінцево-систолічного об'єму обстежуваних хворих і одно- (rpb=0,61, 

р<0,05) та трьохсудинним ураженням вінцевого русла (rpb=0,52, р<0,05). Кореляція 

двохсудинного ураження з цим показником є слабкою проте вірогідною – (rpb=0,39, 

р<0,05).  

4. При хронічній серцевій недостатності ішемічної етіології має місце 

збільшення вмісту в сироватці крові галектину-3, ростового фактору 

диференціювання-15, альдостерону та N-кінцевого попередника натрійуретичного 

пептиду (р<0,05). У хворих із хронічною серцевою недостатністю та 

постінфарктним кардіосклерозом існує прямий кореляційний зв’язок середньої сили 

між значеннями показників ремоделювання міокарда лівого шлуночка 

обстежуваних хворих із концентрацією галектину-3 та ростового фактору 

диференціювання-15 сироватки крові, зокрема кінцево-систолічним об'ємом 

(р<0,05) та індексом маси міокарда лівого шлуночка (р<0,05). Кореляція ростового 

фактору диференціювання-15 із галектином-3 є слабкою, проте вірогідною – (r=0,41, 

р<0,05). 

5. Застосування солей магнію та калію глюконової кислоти у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю супроводжується позитивним клінічним 

ефектом та антиаритмічною дією. Застосування в комплексному лікуванні 

еплеренону з базовою терапією забезпечує зворотне ремоделювання міокарда, 

корекцію діастолічної дисфункції лівого шлуночка, зменшення кількості балів за 

шкалою клінічного стану, зниження функціонального класу хронічної серцевої 

недостатності, що супроводжується підвищенням толерантності до фізичного 

навантаження, порівняно з групою базової терапії (на 54,4%). Комбінація 

ривароксабану на тлі базової терапії позитивно впливає на перебіг постінфарктного 

періоду у хворих із хронічною серцевою недостатністю, вірогідно зменшуючи 
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функціональний клас хронічної серцевої недостатності, нормалізує показники 

турбулентності серцевого ритму, сприяє ранньому зростанню толерантності до 

фізичного навантаження, вірогідно зменшує показник сумарної тривалості ішемії. 

При використанні ривароксабану на тлі базової терапії у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю та постінфарктним кардіосклерозом установлено зниження 

ризику виникнення раптової серцевої смерті (OR=0,12 [СI=0,02-0,87]), гострого 

коронарного синдрому (OR=0,17 [СI=0,04-0,7]) та інсульту (OR=0,24 [СI=0,06-

1,86]).  

6. Застосування диференційованого алгоритму лікування хворих із хронічною 

серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда з проведеною 

реперфузією шляхом стентування, залежно від супутніх порушень ритму і 

провідності, показників центральної гемодинаміки і геометрії лівого шлуночка, 

толерантності до фізичного навантаження, показників турбулентності серцевого 

ритму, вмісту галектину-3, ростового фактору диференціювання-15 та альдостерону 

сироватки крові, сприяє корекції ряду патогенетичних механізмів, підвищує 

ефективність лікування, попереджує виникнення ускладнень. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. У веденні хворих із перенесеним інфарктом міокарда, яким проведено 

реваскуляризацію шляхом стентування необхідно враховувати ризик виникнення і 

прогресування хронічної серцевої недостатності. При формуванні груп підвищеного 

ризику несприятливих кардіоваскулярних подій рекомендовано, окрім проведення 

ехокардіографії з розрахунком кінцево-систолічного, кінцево-діастолічного об'ємів 

та індексу маси міокарда лівого шлуночка, визначення рівнів галектину-3 та 

ростового фактору диференціювання-15 у сироватці крові. 

2. У базову терапію хворих із хронічною серцевою недостатністю та 

постінфарктним кардіосклерозом слід диференційовано застосовувати солі магнію і 

калію глюконової кислоти в дозі 360 мг 3 рази/добу протягом 3 місяців, еплеренон 

25-50 мг/добу протягом 6 місяців чи ривароксабан у дозі 2,5 мг 2 рази/добу 

протягом 12 місяців. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Савчук Н.В. Стан коронарних артерій у хворих на серцеву недостатність 
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АНОТАЦІЯ 

 

Савчук Н.В. Клініко-патогенетичні особливості виникнення, перебігу та 

лікування серцевої недостатності у хворих з перенесеним інфарктом міокарда 

після проведеної реперфузійної терапії. –  Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей перебігу хронічної серцевої 

недостатності, залежно від проведеного стентування в гострий період інфаркту 

міокарда та за її відсутності, у 140 хворих із постінфарктним кардіосклерозом. 

Доведено переваги комплексного застосування солей магнію і калію 

глюконової кислоти, еплеренону чи ривароксабану на тлі базової терапії протягом 

року. 

Сформульовано практичні рекомендації щодо прогнозування перебігу та 

визначення алгоритму терапії хронічної серцевої недостатності у хворих із 

постінфарктним кардіосклерозом, наведена ефективність лікування та значення в 

попередженні виникнення ускладнень. Галузь – медицина. 

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, постінфарктний 

кардіосклероз, стентування, ремоделювання, еплеренон, ривароксабан. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Савчук Н.В. Клинико-патогенетические особенности возникновения, 

течения и лечения сердечной недостаточности у больных с перенесенным 

инфарктом миокарда после проведенной реперфузионной терапии. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – кардиология. – ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет», Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена изучению особенностей течения хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) у больных с постинфарктным кардиосклерозом, в 

зависимости от проведенной реваскуляризации путем стентирования инфаркт-

зависимой коронарной артерии в острый период инфаркта миокарда (ИМ) и в ее 

отсутствие. Работа основывается на результатах обследования 140 больных с ХСН II 

А стадии по классификации В.Х. Василенко и Н.Д. Стражеско II-III 

функциональный класс (ФК) (NYHA) с сохраненной фракцией выброса (СФВ) 

левого желудочка (ЛЖ), которая возникла у лиц с перенесенным ИМ. 

Определено, что проведение реперфузионной терапии путем стентирования у 

больных ИМ имеет положительное влияние на структурно-функциональную 

перестройку миокарда, уменьшает показатели ишемии, повышает толерантность к 

физической нагрузке, сопровождается уменьшением ФК ХСН. У больных с ХСН 

после перенесенного ИМ с проведенной реваскуляризацией достоверно чаще 

наблюдалась нормальная диастолическая функция – в 63,1%. При анализе типов 

ремоделирования ЛЖ у больных без проведенной реваскуляризации в острый 

период ИМ, выявлен низкий процент пациентов с нормальной геометрией ЛЖ – в 

13,6%, у обследуемых больных преобладала эксцентричная гипертофия левого 

желудочка – 42,4%. 

Подтверждено, что на показатели ишемии и гемодинамики миокарда, 

существенно влияло число пораженных коронарных артерий. Отмечено достаточно 

высокую вероятность влияния одно- и трехсосудистого поражения коронарного 

русла на уровень дилатации ЛЖ по данным точечно-бисериальной корреляции. 

Проанализированы протоколы коронарографического обследования 106 

больных с постинфарктным кардиосклерозом после проведенной реваскуляризации 

путем стентирования в острый период ИМ. Установлено, что чаще отмечалось 

однососудистое поражения коронарных артерий, наиболее часто регистрировались 

поражения правой коронарной и передней межжелудочковой артерий. 

Показана роль маркеров постинфарктного ремоделирования галектина-3, 

ростового фактора дифференцировки-15 (GDF-15) и альдостерона в сыворотке 

крови больных с ХСН для ранней диагностики, прогнозирования течения, 

стратификации риска и контроля эффективности проводимого лечения. Определено 

наличие повышенных значений галектина-3 у пациентов с поражением трех и более 

венечных сосудов. Установлена зависимость между концентрацией галектина-3 и 

GDF-15 в крови и параметрами ремоделирования миокарда. 

У больных с ХСН и постинфарктным кардиосклерозом без проведенной 

реваскуляризации в острый период ИМ наблюдается более высокий риск 
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формирования нестабильной стенокардии, декомпенсированной сердечной 

недостаточности, повторного ИМ, выше риск смерти по шкалам  ТІМІ и GRACE 

(р<0,05). 

Оценивая эффективность использованных схем лечения в течение года, 

доказано преимущества комплексного применения солей магния и калия 

глюконовой кислоты, эплеренона и ривароксабана на фоне базисной терапии (БТ). 

Отмечено, что назначение солей магния и калия глюконовой кислоты у 

больных с ХСН сопровождалось положительным клиническим эффектом и 

антиаритмическим действием. Применение в комплексном лечении эплеренона с БТ 

обеспечивало обратное ремоделирование миокарда, коррекцию диастолической 

дисфункции ЛЖ, уменьшение количества баллов по шкале клинического состояния, 

снижение ФК ХСН, что сопровождалось повышением толерантности к физической 

нагрузке по сравнению с группой БТ. Лечение с использованием эплеренона на 

фоне БТ было эффективнее по сравнению с группой БТ, для нормализации уровней 

галектину-3 и альдостерона в сыворотке крови. Комбинация ривароксабана на фоне 

БТ положительно влияла на ход постинфарктного периода у больных с ХСН, 

вероятно уменьшая ФК ХСН, нормализовала показатели турбулентности сердечного 

ритма, способствовала более раннему росту толерантности к физической нагрузке, 

достовірно уменьшала показатель суммарной продолжительности ишемии. 

Отмечено, что применение лечения ривароксабаном у больных приводило к более 

интенсивному снижению концентрации GDF-15 в сыворотке крови. Установлено 

также снижение шансов при использовании ривароксабана на фоне БТ у больных с 

ХСН и постинфарктным кардиосклерозом развития внезапной коронарной смерти, 

острого коронарного синдрома и инсульта. 

В работе предлагается новое решение современной практической 

кардиологии, касающееся повышения эффективности терапии ХСН у больных с 

постинфарктным кардиосклерозом. Отрасль – медицина. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, постинфарктный 

кардиосклероз, стентирование, ремоделирования, эплеренон, ривароксабан. 

 

ANNOTATION 

 

Savchuk N.V. Clinical and pathogenetic features of emergence, course and 

treatment of cardiac insufficiency in patients with myocardial infarction after 

reperfusion therapy. – The manuscript. 

Thesis for a candidate degree in medical sciences by specialty 14.01.11 – 

cardiology. – Ivanovo-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2018. 

The dissertation is devoted to the study of the features of the course of chronic heart 

failure, depending on the conducted stenting in the acute period of myocardial infarction 

and in its absence, in 140 patients with postinfarction cardiosclerosis. 

The advantages of the complex application of magnesium and potassium gluconic 

acid, eplerenon or rivaroxiban on the background of basic therapy during the year have 

been proved. 
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Practical recommendations for the prediction of the course and determination of the 

algorithm for the treatment of chronic heart failure in patients with postinfarction 

cardiosclerosis are formulated, the effectiveness of treatment and importance in preventing 

complications are presented. Branch – medicine. 

Key words: chronic heart failure, postinfarction cardiosclerosis, stenting, 

remodeling, eplerenon, rivaroxaban. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

БТ – базова терапія 

ГКС – гострий коронарний синдром 

ЕКГ – електрокардіографія 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ЗФВ − збережена фракція викиду 

ЗХС – загальний холестерин 

ІМ – інфаркт міокарда 

ІММЛШ 

КАГ 

– 

– 

індекс маси міокарда лівого шлуночка 

коронароангіографія 

КДО – кінцевий діастолічний об’єм 

КСО – кінцевий систолічний об’єм 

ЛШ – лівий шлуночок 

РСС – раптова серцева смерть 

ТСР – турбулентність серцевого ритму 

ФВ – фракція викиду 

ФК − функціональний клас 

ХМ ЕКГ – холтерівське моніторування електрокардіографії  

ХС ЛПВГ  

 

– холестерин ліпопротеїнів високої густини 

ХСН − хронічна серцева недостатність 

ЧКВ 

ІХС   

ШОКС                 

− 

− 

− 

черезшкірні коронарні втручання  

ішемічна хвороба серця 

шкала оцінки клінічного стану 

GDF-15 

GRACE 

− 

− 

ростовий фактор диференціювання-15 

Global Registry of Acute Coronary Events 

NT-proBNP − N-кінцевий попередник натрійуретичного пептиду 

TIMI − Thrombolysis In Myocardial Infarction  
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