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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. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

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

науки). – 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. 

Інфаркт міокарда (ІМ) є однією з головних причин хронічної серцевої 

недостатності (ХСН), її виявлено в 29,4% таких хворих. Поява ХСН суттєво 

погіршує виживання пацієнтів із ІМ: протягом року помирають 17% 

госпіталізованих і 7% амбулаторних пацієнтів. Залишаються невирішеними 

питання оптимальної терапії хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеною реваскуляризацією міокарда та врахуванням інтенсивності 

міокардіальної ішемії, показників центральної гемодинаміки і геометрії лівого 

шлуночка (ЛШ), толерантності до фізичного навантаження, супутніх порушень 

ритму та провідності, що обумовлює необхідність поглибленого вивчення цієї 

патології, розробки інформативних діагностичних і прогностичних критеріїв, а 

також нових диференційованих підходів до лікування та реабілітації цієї 

категорії хворих. 

Метою дослідження було 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. 
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Для досягнення поставленої мети використовували такі методи 

дослідження: загальноклінічні – з метою оцінки об’єктивного та суб’єктивного 

стану хворих; шкали (шкала оцінки клінічного стану пацієнта (ШОКС) – для 

оцінки тяжкості клінічних проявів; Global Registry of Acute Coronary Events 

(GRACE) – ризику смертності, реінфаркту та повторного ІМ; Thrombolysis In 

Myocardial Infarction (TIMI) – ризику смертності); лабораторні: 

(аденозиндифосфат-(АДФ)-індукована агрегація тромбоцитів, ліпідограма, 

електроліти, швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ)); шестихвилинний тест 

ходьби – для визначення змін толерантності до фізичного навантаження; 

інструментальні (електрокардіографія (ЕКГ), холтерівське моніторування 

електрокардіографії (ХМ ЕКГ) із визначенням турбулентності серцевого ритму 

(ТСР), ехокардіографія (ЕхоКГ) – із метою дослідження структурно-

фукціональних показників серця, коронароангіографія (КАГ) – для оцінки 

відновлення прохідності інфаркт-залежної вінцевої артерії (ІЗВА)); 

імуноферментний аналіз (концентрація в сироватці крові галектину-3, ростового 

фактору диференціювання-15 (GDF-15), альдостерону, N-кінцевого 

попередника натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) – для ранньої діагностики, 

прогнозування перебігу, контролю ефективності проведеної терапії; статистичні 

методи. 

Робота ґрунтувалася на результатах обстеження 140 хворих із ХСН II А 

стадії за класифікацією В.Х. Василенка і М.Д. Стражеска II-III функціональний 

клас (ФК) за Нью-Йоркською асоціацією серця (NYHA) із збереженою 

фракцією викиду (ЗФВ) ЛШ, яка виникала в осіб із перенесеним ІМ та 22 

пацієнтів із перенесеним ІМ без ознак ХСН. Критерієм включення хворих був 

перенесений не раніше, ніж за 28 діб до початку дослідження Q, QS-ІМ.  

Відповідно до мети та поставлених завдань була розроблена структура 

дослідження та розподіл обстежених хворих на групи. На першому етапі 

дослідження всі хворі з ХСН були рандомізовані на 2 групи залежно від 

проведеної реперфузійної терапії шляхом стентування, чи за її відсутності: 

І) хворі з ХСН після проведеної реперфузійної терапії в гострий період ІМ 
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шляхом стентування (n=84); ІІ) хворі з ХСН без проведеної реперфузії з 

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

Для детального вивчення клініко-функціональних і лабораторних 

особливостей ХСН у хворих після перенесеного ІМ із проведеним стентуванням 

на різних етапах її перебігу та впливу досліджуваних препаратів на перебіг 

захворювання, усі обстежені (n=84) були поділені на такі групи: І) хворі з ХСН, 

які отримували базову терапію (БТ) – (n=20); ІІ) хворі з ХСН, яким у комплекс 

лікування, окрім БТ, додавали солі магнію і калію глюконової кислоти (n=21); 

ІІІ) хворі з ХСН, яким на фоні БТ призначали еплеренон (n=23); IV) хворі з 

ХСН, які отримували лікування препаратами БТ разом із ривароксабаном 

(n=20). 

Хворі спостерігалися амбулаторно через 1, 3, 6 та 12 місяців. 

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

тривалістю постінфарктного періоду, інтенсивністю клінічних проявів, 

особливостями ураження вінцевих судин, факторами ризику, що стало основою 

для проведення рандомізації.  

Проаналізовано особливості перебігу ХСН у хворих із постінфарктним 

кардіосклерозом залежно від проведеної реваскуляризації шляхом стентування 

в гострий період ІМ та за її відсутності. ХСН у хворих із постінфарктним 

кардіосклерозом без проведеної реперфузії характеризувалася обтяженим 

перебігом захворювання, що виявлялося погіршенням клінічного стану, 

зниженням толерантності до фізичного навантаження, вищим ФК ХСН, 

інтенсивнішими проявами міокардіальної ішемії. Підтверджено, що на 

показники ішемії міокарда в постінфарктному періоді за даними ХМ ЕКГ, 

істотно впливало число уражених вінцевих артерій (ВА). 

У хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеної реваскуляризації, 

структурно-функціональні зміни серця характеризувалися вірогідно більшим 

кінцево-діастолічним об’ємом (КДО) (p<0,01), кінцево-систолічним об’ємом 

(КСО) (p<0,001), індексом маси міокарда (ІММ) ЛШ (p<0,01), ремоделюванням 

за типом ексцентричної гіпертрофії (p<0,05), діастолічною дисфункцією (ДД) за 
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рахунок переважно порушення релаксації (p<0,05) та псевдонормального типу 

(р>0,05), порівняно з пацієнтами, яким була здійснена реперфузія. Відзначено 

достатньо високий вплив двох- та трьохсудинного ураження вінцевого русла на 

рівень дилатації ЛШ за даними точково-бісеріальної кореляції (p<0,05). 

Проаналізовано протоколи КАГ обстеження 106 хворих із 

постінфарктним кардіосклерозом після проведеної реваскуляризації шляхом 

стентування ІЗВА в гострий період ІМ. Частіше відзначали односудинне 

ураження ВА, найбільш часто реєстрували ураження правої вінцевої (ПВА) та 

передньої міжшлуночкової артерій (ПМША). Середній час «перший медичний 

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

Доведено діагностичну та прогностичну цінність маркерів галектину-3, 

GDF-15 та альдостерону сироватки крові. Визначено наявність підвищених 

значень галектину-3 сироватки крові в пацієнтів із ураженням трьох і більше 

вінцевих судин (р<0,05).  

У хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом без проведеної 

реваскуляризації в гострий період ІМ спостерігали вищий ризик формування 

нестабільної стенокардії (НС), декомпенсованої серцевої недостатності (ДСН), 

повторного ІМ та смертності за шкалами TIMI та GRACE (р<0,05).  

Оцінюючи ефективність використаних схем лікування впродовж року, 

доведено переваги використання солей магнію і калію глюконової кислоти, 

еплеренону чи ривароксабану на тлі БТ. 

Застосування препарату ривароксабану на фоні БТ у хворих із ХСН та 

постінфарктним кардіосклерозом призводило до вірогідного зменшення 

кількості балів за ШОКС на 7,95% уже через 1 місяць лікування. Відзначено, що 

використання ривароксабану на тлі БТ характеризувалося також вірогідним 

ефективним збільшенням відстані, яку подолали пацієнти при проведенні 

шестихвилинного тесту ходьби.  

У всіх обстежуваних групах у процесі лікування спостерігали позитивну 

динаміку відносно зменшення кількості порушень серцевого ритму. Однак 

вірогідне зменшення кількості суправентрикулярної (СВЕ) та шлуночкової 
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екстрасистолії (ШЕ) відзначали в групах хворих із використанням солей магнію 

і калію глюконової кислоти чи ривароксабану на тлі БТ.  

Результати ХМ ЕКГ засвідчили, що досліджувані схеми лікування були 

ефективними в зниженні показників ішемії міокарда. Здійснене лікування 

хворих ІV групи призводило до зниження сумарної тривалості ішемії міокарда 

за добу на 51,93% та було найефективнішим для нормалізації показників ТСР 

(р<0,05). 

Застосування проведеної терапії в лікуванні хворих із ХСН сприяло 

статистично вірогідному зменшенню КСО і КДО 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. Проведена терапія з використанням еплеренону призводила до 

інтенсифікації динаміки показника ІММЛШ через 12 місяців курсу терапії 

(р<0,001). 

З’ясовано, що додавання до БТ еплеренону у хворих ІІІ групи 

супроводжувалося найбільш вираженим зниженням рівнів галектину-3 на 

35,05% (p<0,001) та альдостерону сироватки крові на 67,24% (р<0,001) у процесі 

дванадцятимісячного лікування. Відзначено, що застосування лікування 

ривароксабаном призводило до інтенсивнішого зниження концентрації GDF-15 

сироватки крові, середнє значення цього показника змінилося на 39,02% 

(р<0,001).  

При аналізі шансів виникнення раптової коронарної смерті (РКС), 

гострого коронарного синдрому (ГКС) та інсульту встановлено, що 

використання БТ не впливало на шанси формування ГКС та інсульту. Проте під 

впливом БТ вірогідно знижувався ризик розвитку РКС. Водночас при 

використанні ривароксабану на тлі БТ у хворих із ХСН та постінфарктним 

кардіосклерозом, установлено зниження шансів РКС (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]).  
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Наукова новизна полягає в тому, що доповнено дані щодо діагностики та 

диференційованого лікування ХСН ЗФВ ЛШ ішемічної етіології. Установлено, 

що проведення реперфузійної терапії шляхом стентування ІЗВА у хворих на ІМ 

чинить позитивний вплив на структурно-функціональну перебудову серця, 

зменшує показники ішемії, підвищує толерантність до фізичного навантаження, 

супроводжується зниженням ФК ХСН. З’ясовано, що на показники ішемії та 

гемодинаміки міокарда в постінфарктному періоді істотно впливає число 

уражених ВА. Доведено, що підвищення рівнів галектину-3 та GDF-15 

сироватки крові є предикторами виникнення та прогресування ХСН шляхом 

патологічного ремоделювання серця. Уперше встановлено взаємозалежність 

між концентрацією згаданих протеїнів у сироватці крові та параметрами 

ремоделювання міокарда. Зафіксовано залежність рівня галектину-3 від 

кількості уражених ВА. Доповнено дані доцільності фармакотерапевтичної 

корекції патогенетичних механізмів ХСН та постінфарктного кардіосклерозу з 

застосуванням солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону і 

ривароксабану на тлі БТ. Доведено, що призначення еплеренону на фоні 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. 

Значення результатів дослідження для клінічної практики полягає в 

розробці способу оцінки інтенсивності прогресування ХСН у хворих із 

перенесеним ІМ, що дозволяє запобігти розвитку 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 запобігає 

виникненню та прогресуванню цього захворювання у хворих із перенесеним ІМ. 
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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. 

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, постінфарктний 

кардіосклероз, стентування, ремоделювання, еплеренон, ривароксабан. 
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Myocardial infarction (MI) has become the main cause of congestive heart 

failure (CHF), it is detected in 29.4% of such patients. The occurrence of CHF 

significantly impairs the survival of patients with MI: during the period of one year 

17% of hospitalized patients and 7% of ambulatory patients die. There remain 

unresolved issues of optimal therapy of patients with CHF after the experienced MI 

with the performed myocardial revascularization and with consideration of the 

intensity of myocardial ischemia, indicators of central hemodynamics and left 

ventricular (LV) geometry, tolerance for physical activity, concomitant violations of 

the rhythm and conduction, which conditions the need in a profound study of this 

pathology, development of informative diagnostic and prognostic criteria, as well as 

the new differentiated approaches to treatment and rehabilitation of the present patient 

category. 
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The goal of the research was to increase the treatment effectiveness for patients 

with congestive heart failure after myocardial infarction, grounding on the study of 

the disease clinical-and-pathogenetic features, depending on the performed 

revascularization in the acute period, by means of using magnesium and potassium 

salts of gluconic acid, eplerenon and rivaroxabane in a complex therapy. 

To achieve this goal, the following research methods were applied: general-

clinical method – to assess the patients’ objective and subjective state; scales (rating 

scale of clinical state (RSCS) – to asess the severity of clinical manifestations; Global 

Registry of Acute Coronary Events (GRACE) – the risk of mortality, rheinfarction 

and recurrent MI; Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) – the mortality risk); 

laboratory methods: (adenosine diphosphate (ADP) – induced platelet aggregation, 

lipidogram, electrolytes, glomerular filtration rate  (GFR)); six-minute walking test – 

to determine the changes in exercise tolerance; instrumental methods 

(electrocardiography (ECG), Holter monitoring of electrocardiography (HM ECG) 

with determining the heart rate turbulence (HRT), echocardiography (EchoCG) – for 

the study of the structural-and-fuctional heart findings, coronary angiogram (CAG) – 

restoring the patency of the culprit coronary artery (CCA)); enzyme-linked 

immunosorbent assay (concentration in the blood serum of galectin-3, growth 

differentiation factor-15 (GDF-15), aldosterone, N-Terminal Pro–B-Type Natriuretic 

Peptide (NT-proBNP) – for early diagnosis, the course prognosis, the conducted 

therapy effectiveness control, statistical methods. 

The paper was based on the results of examination of 140 patients with CHF II 

stage A by the classification of V.Kh. Vasylenko and M.D. Strazheska II-III 

functional class (FC) accordint to the the New York Heart Association (NYHA) with 

the preserved ejection fraction (PEF) of the LV, which occured in persons with the 

experienced MI and 22 patients with the experienced MI without the symptoms of 

CHF. The criterion for the patients’ enrollment was the Q, QS-MI experienced not 

earlier than 28 days before the research.  

In accordance with the goal and objectives, the research structure and 

distribution of the examined patients into the groups were carried out. In the first 
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stage of the research, all patients with CHF were randomized to 2 groups depending 

on the reperfusion therapy performed by stenting, or its absence: I) patients with CHF 

after reperfusion therapy in acute period of MI by stenting (n = 84); II) patients with 

CHF without reperfusion with the use of conservative therapy in the acute period of 

MI (n=56).  

For a detailed study of clinical-and-functional and laboratory features of CHF 

in patients after the experienced MI with stenting performed at different stages of its 

course and the effect of the chosen by us drugs on the course of the disease, all the 

examined persons (n=84) were divided into the following groups: I) patients with 

CHF, who received basic therapy (BT) – (n=20); II) patients with CHF, who were 

added magnesium and potassium salts of gluconic acid to their treatment complex, in 

addition to BT (n=21); III) patients with CHF, who against the background of BT 

were prescribed eplerenon (n=23); IV) patients with CHF, who received treatment 

with BT drugs along with rivaroxaban (n=20). 

The patients underwent outpatient observation after 1, 3, 6 and 12 months. The 

study groups were homogeneous by age, sex, disease severity, duration of 

postinfarction period, intensity of clinical manifestations, peculiarities of coronary 

arteries lesion, risk factors, which became the basis for randomization.  

The fearures of the course of CHF in patients with postinfarction 

cardiosclerosis are analyzed depending on the performed revascularization by means 

of stenting in the acute period of MI and at its absence. In patients with 

postinfarctional cardiosclerosis without reperfusion, CHF was characterized by a 

complicated course of the disease, which resulted in deterioration of the clinical 

condition, decrease in the exercise tolerance, higher functional class of the congestive 

heart failure (FC CHF), more intensive manifestations of myocardial ischemia. It was 

confirmed, that the number of the affected coronary arteries (CA) significantly 

influence the indexes of myocardial ischemia in postinfarction period, according to 

the data of the Holter monitoring of electrocardiography (HM ECG). 

In patients with CHF after the experienced MI without revascularization, the 

structural-and-functional changes in the heart were characterized by a credibly higher 
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end-diastolic volume (EDV) (p<0.01), end-systolic volume (ESV) (p<0.001), 

myocardial mass index (MMI) of the left ventricle (LV) (p<0.01), remodeling by the 

type of eccentric hypertrophy (p<0.05), diastolic dysfunction (DD) mainly due to the 

relaxation disturbances (p<0.05) and pseudonormal type (p>0.05), as compared to 

patients who were performed reperfusion. It was noted a sufficiently high influence of 

two- and three-vessel coronary artery disease on the degree of dilatation of the left 

ventricle (LV) according to the point-biserial correlation data (p<0.05) 

The coronary angiogram (CAG) protocols of 106 patients with postinfarction 

cardiosclerosis after the revascularization performed by means of stenting the culprit 

coronary artery (CCA) in the acute MI period were analyzed. One-vessel coronary 

artery disease was observed more frequently, the lesions of the right coronary artery 

(RCA) and the anterior interventricular artery (AIA) were noted the most frequently. 

The average time of «the first medical contact – device» was (6.4±0.22) hours.  

The diagnostic and prognostic value of the markers of the serum galectin-3, 

GDF-15 and aldosterone was proved. The presence of increased values of the serum 

glycogen-3 in patients with lesions of three or more coronary vessels (p<0.05) is 

established.  

In patients with CHF and postinfarction cardiosclerosis without performed 

revascularization in the acute MI period, there was observed a higher risk of 

formation of unstable angina (UA), decompensated heart failure (DHF), recurrent MI 

and a higher risk of mortality on the TIMI and GRACE scales (p<0.05).  

When assessing the effectiveness of the treatment regimens used during a year, 

there were proved the benefits of using the magnesium and potassium salts of 

gluconic acid, eplerenon or rivaroxabane against the background of BT. 

The use of the rivaroxabane drug against the background of BT in patients with 

CHF and postinfarction cardiosclerosis led to a significant reduction in the number of 

points by the rating scale of clinical state (RSCS) for 7.95% after 1 month of 

treatment. It was noted that the use of rivaroxabane against the background of BT was 

also characterized by the effective increase in the distance that the patients overcame 

during a six-minute walk test.  
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The positive dynamics in reduction of the cardiac rhythm disturbance was 

obvserved in all study groups in the process of treatment. However, the significant 

decrease in the number of the supraventricular extrasystole (SVE) and the ventricular 

extrasystole (VE) was noted in the study groups in which the magnesium and 

potassium salts of gluconic acid or rivaroxabane were used against the background of 

BT.  

The results of the Holter monitoring of electrocardiography (HM ECG) showed 

that the studied treatment regimens were effective in reducing the myocardial 

ischemia indexes. The application of the performed treatment of the group IV patients 

led to the reduction of the total duration of myocardial ischemia by 51.93% in 24 

hours and was the most effective for TCP indexes normalization (р<0.05).  

The application of the therapy in the treatment of patients with CHF contributed 

to a statistically credible reduction in ESV and EDV of the left ventricle (LV) after 6 

and 12 months. It should be noted that the treatment of the group ІII patients with the 

use of eplerenon against the background of BP resulted in the most statistically 

significant changes in ESV and EDV, namely for 40.54% (p<0.001) and EDV for 

21.06% (p<0.001) after 12 months of treatment. The application of the performed 

therapy with the use of eplerenon resulted in the intensification of the dynamics of 

reduction of the myocardial mass index (MMI) of the left ventricle (LV) after 12 

months of the therapy (p<0.001). 

It was established that adding epilerenone to BT in the group III patients was 

accompanied by the most evident decrease in the levels of serum galectin-3 by 

35.05% (p<0.001) and serum aldosterone by 67.24% (p<0.001) during the process of 

the twelve-month treatment. It was noted that the application of treatment with 

rivaroxiban resulted in more intense reduction in serum GDF-15 concentrations, the 

mean value of this indicator changed by 39.02% (p<0.001).   

When analyzing the chance of a sudden cardiac death (SCD), an acute coronary 

syndrome (ACS) and a stroke, it was found that the use of BT did not affect the 

chances of ACS and a stroke forming. However, under the influence of BT, the risk of 

SCD significantly decreased. At the same time, when using rivaroxabane against the 
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background of BT in patients with CHF and postinfarction cardiosclerosis, a reduction 

of the chance of SCD (OR=0.12 [CI=0.02-0.87]), SCS (OR=0.17 [CI=0.04-0.7]) and 

a stroke (OR=0.24 [CI=0.06-1.86]) was established.  

The scientific novelty is that the data on the diagnosis and differential treatment 

of the congestive heart failure of the preserved ejection fraction of the left ventricle 

(CHF PEF LV) of ischemic etiology are supplemented. It is established that 

conducting the reperfusion therapy by stenting the culprit coronary artery (CCA) in 

patients with MI has a positive effect on structural and functional cardiac 

reconstruction, reduces the ischemia index, increases tolerance to physical activity, is 

accompanied by the reduction of the functional class of the congestive heart failure 

(FC CHF). It is shown that the indexes of ischemia and hemodynamics of the 

myocardium in the postinfarction period are significantly influenced by the number of 

affected coronary arteries (CA). It is proved that the elevated levels of the serum 

galectin-3 and GDF-15 are predictors of the occurence and progression of CHF by 

means of pathological cardiac remodeling. The interdependence between the 

concentration of the mentioned proteins in serum and the parameters of myocardial 

remodeling was first established. The dependence of the level of galectin-3 on the 

number of the injured CA is noted. The data of expediency of pharmacotherapeutic 

correction of pathogenetic mechanisms of CHF and postinfarction cardiosclerosis 

with the use of magnesium and potassium salts of gluconic acid, eplerenon and 

rivaroksoban on the background of BT are supplemented. It is proved that prescibing 

eplerenon against the background of BT in patients with CHF after the experienced 

MI increases the tolerance to physical activity, has a positive effect on the diastolic 

function of LV, provides reverse myocardial remodeling, normalizes the level of the 

serum GDF-15 and aldosterone. For the first time, it is established the intensive 

reduction of myocardial ischemia manifestations and heart rhythm disorder with the 

use of rivaroxabane against the background of BT in patients with CHF after MI with 

the performed stenting. 

The research results significance for the clinical practice consists in developing 

a method of assessing the intensity of CHF progression in patients with the 
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experienced MI, which allows to prevent the development of complications during the 

outpatient observation by a general practitioner-family medicine practitioner. A new 

method of CHF early diagnosis with the determination of levels of serum galletin-3, 

GDF-15 and aldosterone is proposed, which allows to prevent the occurence and 

progression of this disease in patients with the experienced MI. It was developed and 

tested the scheme of complex, differentiated, pathogenetically substantiated treatment 

of patients with CHF after the experienced MI with performed stenting in the acute 

period on the basis of BT application in combination with the magnesium and 

potassium salts of gluconic acid, eplerenon or rivaroxiban in individually selected 

doses. 

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

remodelling, eplerenon, rivaroxabane. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АДФ – аденозиндифосфат 

АЛТ – аланінамінотрансфераза 

АСК – ацетилсаліцилова кислота 

АСТ 

БТ 

– 

– 

аспартатамінотрансфераза 

базова терапія 

ВА − вінцева артерія 

ГКС – гострий коронарний синдром 

ГЛШ − гіпертрофія лівого шлуночка 

ГСН − гостра серцева недостатність 

ДД 

ДСН 

− 

− 

діастолічна дисфункція 

декомпенсована серцева недостатність 

ЕКГ – електрокардіографія 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ЗФВ − збережена фракція викиду 

ЗХС – загальний холестерин 

ІЗВА − інфаркт-залежна вінцева артерія 

ІМ – інфаркт міокарда 

ІММЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка 

ІХС 

КАГ 

– 

– 

ішемічна хвороба серця 

коронароангіографія 

КДО – кінцевий діастолічний об’єм 

КДР – кінцевий діастолічний розмір 

КСО – кінцевий систолічний об’єм 

КСР – кінцевий систолічний розмір 

ЛНПГ – ліва ніжка пучка Гіса 

ЛП − ліве передсердя 

ЛШ – лівий шлуночок 

ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка 

НС 

ОА 

− 

− 

нестабільна стенокардія 

огинаюча артерія 

ПВА − права вінцева артерія 

ПМША − передня міжшлуночкова артерія 

РКС – раптова коронарна смерть 

СВЕ − суправентрикулярна екстрасистолія 

ТГ – триацилгліцерини 

ТЗС – товщина задньої стінки 

ТМШП – товщина міжшлуночкової перегородки  

ТСР – турбулентність серцевого ритму 

УО – ударний об’єм 

ФВ – фракція викиду 

ФК − функціональний клас 

ХМ ЕКГ – холтерівське моніторування електрокардіографії  

ХС – холестерин 
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ХС ЛПВГ  

 

– холестерин ліпопротеїнів високої густини 

ХС ЛПДНГ – холестерин ліпопротеїнів дуже низької густини 

ХС ЛПНГ 

 

– холестерин ліпопротеїнів низької густини 

 

 

ХСН − хронічна серцева недостатність 

ЧКВ − черезшкірні коронарні втручання  

ЧСС – частота серцевих скорочень 

ШЕ 

ШОКС 

ШКФ 

BMS 

NYHA 

NT-pro BNP 

TIMI 

GDF-15 

GRACE 

IVRT 

STEMI 

 

– 

– 

– 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 

 

шлуночкова екстрасистолія 

шкала оцінки клінічного стану 

швидкість клубочкової фільтрації 

металевий стент без покриття 

Нью-Йоркська серцева асоціація 

натрійуретичний пептид 

Thrombolysis in Myocardial Infarction 

ростовий фактор диференціювання-15 

Global Registry of Acute Coronary Events 

тривалість ізоволюмічної релаксації   

інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST 
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ВСТУП 

Актуальність теми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

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

світі [33, 188, 270]. 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 [46]. Основною причиною 

безпосередньої та віддаленої смертності від ІХС є ІМ [24, 65, 94]. Щорічно в 

Україні реєструють близько 50 тис. нових випадків ІМ [86]. Смертність від ІМ 

становить 26,9%, а кожен п’ятий хворий стає інвалідом [29]. Черезшкірні 

коронарні втручання (ЧКВ) здатні запобігти появі незворотних ішемічних 

пошкоджень серця, розвитку дилатації та дисфункції ЛШ, знизити ризик 

повторного ІМ та летальності [2, 4, 73, 89, 101]. 

ІМ став провідною причиною ХСН, її виявлено в 29,4% таких хворих 

(GUSTO, GUSTO IIb, GUSTO III та ASSENT II). Поява ХСН суттєво погіршує 

виживання пацієнтів з ІМ: протягом року помирають 17% госпіталізованих і 7% 

амбулаторних пацієнтів [256, 267]. 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 [239, 271]. Загалом 26 млн. дорослого 

населення планети живуть із цією нозологією, що дозволяє багатьом експертам 

розглядати її як глобальну пандемію [28, 50]. 

Провідною причиною зростання поширеності ХСН та кардіальної 

смертності внаслідок цього захворювання є його недостатній рівень 

діагностики. Більш чутливими у виявленні навіть латентних проявів ХСН, 

вважаються лабораторні біомаркери: доведено діагностичну та прогностичну 

цінність галектину-3, GDF-15, NT-proBNP сироватки крові [102, 124, 164, 230]. 

У хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом спостерігається 

висока ймовірність виникнення ГКС, фатальних аритмій, патологічної ТСР [93]. 

На сучасному етапі наукових пошуків значна увага спрямовується на  

порушення однієї з основних ланок у патогенезі ХСН – постінфарктного 

ремоделювання [153, 323]. 
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 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 цієї категорії хворих [132, 213]. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових робіт ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» і є фрагментом науково-

дослідної роботи на тему: «Розробка методів відновного лікування та 

реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику». Державний 

реєстраційний номер 0112U003690. Дисертант є одним із співвиконавців цієї 

НДР. 

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. 
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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 фактора 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 (ШОКС, GRACE, TIMI), лабораторні (АДФ-індукована 

агрегація тромбоцитів, ліпідограма, електроліти, ШКФ), інструментальні (ЕКГ), 

ХМ ЕКГ із визначенням ТСР, ЕхоКГ, КАГ), шестихвилинний тест ходьби, 

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. 

З'ясовано, що проведення реперфузійної терапії шляхом стентування ІЗВА у 

хворих на ІМ має позитивний вплив на структурно-функціональну перебудову 
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серця, зменшує показники ішемії, підвищує толерантність до фізичного 

навантаження, супроводжується зниженням ФК ХСН. Зафіксовано, що на 

показники ішемії та гемодинаміки міокарда в постінфарктному періоді істотно 

впливає число уражених ВА. 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. Зафіксована залежність рівня галектину-

3 від кількості уражених ВА. Доповнено дані доцільності фармакотерапевтичної 

корекції патогенетичних механізмів ХСН та постінфарктного кардіосклерозу із 

застосуванням солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону і 

ривароксабану. Доведено, що призначення еплеренону на фоні 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 

запобігти розвитку 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 запобігти виникненню та прогресуванню 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 
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глюконової кислоти, еплереноном чи ривароксабаном в індивідуально 

підібраних дозах. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені в практику роботи Івано-Франківського ОККД, кардіологічного 

відділення Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Горбачевського, 

терапевтичного відділення Навчально-наукового медичного центру 

«Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків, кардіологічного відділення 

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

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’єм 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ 

ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІСЛЯ 

ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА (огляд наукової літератури) 

 

1.1. Клініко-функціональні особливості хронічної серцевої 

недостатності після перенесеного інфаркту міокарда 

Серцево-судинні захворювання займають провідне місце серед причин 

смертності в усьому світі [9, 90, 190]. Згідно з даними Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, щорічно у світі реєструють 18 млн. смертей унаслідок  цієї 

патології [155, 294]. Країни Європи і США демонструють приклади успішної 

боротьби з цією проблемою: протягом 20 років смертність знизилася більше, 

ніж на 50% [112, 114]. Водночас в Україні спостерігається протилежна 

тенденція: за останні 30 років поширеність серцево-судинних захворювань 

серед населення зросла в 3,5 раза, а рівень смертності від них – на 46,0% [19, 

325]. 

За даними Американської асоціації серця, ІХС є найчастішою причиною 

смертності і становить 52% у структурі летальності від серцево-судинних 

захворюваннь [30, 33]. 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 [46, 49]. Головними причинами 

смертності при ІХС є, насамперед, ІМ та РКС [29, 31, 51, 53, 115, 116].  

На сьогодні, за результатами міжнародного реєстру GRACE, 

шестимісячна смертність хворих, які перенесли ІМ, становить 4,9-5,4% (у 

Європейських реєстрах показник річної смертності – у межах 4,0-7,3%), 

трирічна – 14,3%. За даними Українського реєстру STIMUL, шестимісячна 

смертність становить 10,1%, дворічна – 10,4% [24]. 

За даними багатоцентрових досліджень (CONSENSUS, SOLVD, ATLAS, 

CIBIS, NETWORK, ELITE, Val-HeFT, DIG), ІХС стала провідною причиною  
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ХСН, її виявлено в 64% хворих на ІХС [123, 155, 232]. Відповідно до 

результатів проспективного обсерваційного дослідження EURObservational 

research programme, роль вінцевого атеросклерозу в етіології ХСН установлена в 

51% випадків за даними анамнезу та в 64% – за даними КАГ [54, 234]. Чотири 

великих дослідження із питань фібринолізу – GUSTO, GUSTO IIb, GUSTO III та 

ASSENT II – свідчать про те, що 29,4% пацієнтів, які перенесли ІМ, мають 

ознаки ХСН [43, 66, 75]. При цьому виживаність у хворих із ХСН ішемічного 

ґенезу істотно нижча, ніж в осіб при ХСН іншої етіології, що обумовлено більш 

вираженим несприятливим перебігом основного патологічного процесу [14, 26, 

27, 62, 271]. 

За даними досліджень, розповсюдженість ХСН у країнах Європи і США 

варіює від 0,4 до 2% і досягає 10% [198]. Близько 40% хворих із ХСН 

помирають або повторно госпіталізуються впродовж наступного одного року 

[131, 204, 267, 285, 312, 313]. Щорічна смертність варіює від 7% для 

амбулаторних пацієнтів і до 17% – серед стаціонарних хворих [41, 142, 160]. 

Значну увагу на даний час приділено великому числу хворих із ХСН ЗФВ 

[154, 199, 205, 262, 268], а особливо пацієнтам з її проміжним рівнем (фракція 

викиду (ФВ) ЛШ від 40 до 49%) [56]. Результати досліджень вказують, що 

прогноз у хворих із ХСН ЗФВ та ХСН із низькою ФВ є порівняним [83, 148, 

182, 251, 265, 282]. Відзначено постійне збільшення числа таких хворих яке 

дозволяє виділити проблему ХСН ЗФВ та її проміжним рівнем, як одну з 

неінфекційних епідемій XXI століття [208, 227, 246]. 

 

1.2. Реваскуляризація міокарда у хворих на інфаркт міокарда з 

елевацією сегмента ST 

На даний час не виникає сумніву, що в перші години ІМ головною метою 

лікувальних заходів є відовлення прохідності ІЗВА [174, 285, 309, 310]. 

Екстрена реперфузія міокарда здатна попередити появу незворотних ішемічних 

пошкоджень серця, розвитку дилатації та дисфункції ЛШ, а отже, і виникнення 

життєзагрожуючої ХСН [113, 120, 122, 187, 251]. 
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Аналіз даних українського Реєстру ЧКВ за 2014 рік свідчить, що кількість 

проведених ЧКВ у хворих на ІМ з елевацією сегмента ST (STEMI) склав 100 на 

1 млн. населення, що на 25% більше, порівняно з 2013 роком, а в 2015 році – 132 

на 1 млн. населення. Для порівняння: у країнах Європейського союзу ця цифра 

складає 373 на 1 млн. населення [1, 2, 11]. Збільшилася кількість хворих зі 

STEMI, які поступили в більш ранні строки.  

Таким чином, залежно від часу доставки, хворі в 2013-2014 роках були 

розподілені наступним чином: 0-2 години – 11 і 21%; 2-4 години – 25 і 26%; 4-6 

годин – 23 і 14%; 6-12 годин – 21 і 16%, відповідно. Реперфузійну терапію 

проведено 43,1% пацієнтам зі STEMI, у тому числі ЧКВ – 15,4% і 

тромболітичну терапію – 27,7%. При порівнянні віддалених результатів ЧКВ за 

даними дванадцятимісячного спостереження за 1000 пацієнтами, включених у 

реєстр ЧКВ, із даними Euro Heart Survey, показник загальної смертності у групі 

хворих зі STEMI склав 6,9% та 7,0%, відповідно, тобто були співставлені, так як 

і частота нефатальних ІМ та повторних госпіталізацій. Важливою відмінністю, 

виявленою в результаті порівняльного аналізу даних Реєстру ЧКВ та Euro Heart 

Survey, стала менша кількість повторних втручань у таких хворих, а саме 2,3% 

та 2,2%, відповідно [118]. 

Як відомо, існують три основні методи реваскуляризації міокарда: 

медикаментозний – системна тромболітична терапія, немедикаментозний – 

первинне ЧКВ і змішаний (дошпитальний або госпітальний системний 

тромболізис із подальшим ЧКВ) [3, 128, 148, 166, 282]. Доведено, що найменшу 

кількість несприятливих наслідків у хворих на ІМ спостерігають у тих 

випадках, коли час від першого контакту з медичним персоналом до моменту 

проведення ЧКВ становить 90-120 хв. і менше (а при великих передніх ІМ – 60 

хв. і менше) [97, 98, 219, 249]. 

До другого варіанта реваскуляризації відноситься первинне ЧКВ, яке 

дозволяє повністю відновити коронарний кровоток [137, 182, 183, 278]. 

Відновлення кровотоку після первинного ЧКВ відбувається більш, ніж у 85-90% 

пацієнтів, тоді як при тромболітичній терапії тільки в 40-60% випадків [45, 255, 
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327]. Як правило, тромбоз ВА існує довше передбачуваного часу, а в цій 

ситуації тромболізис менш ефективний [173, 179, 295]. До того ж, одна з 

головних переваг первинного ЧКВ над тромболітичною терапією полягає в 

зниженні ризику повторного ІМ та летальності [87, 115, 134, 146]. 

Реперфузійна терапія може бути успішною протягом перших 6 годин від 

початку гострої ішемії міокарда. При цьому визначено тимчасове вікно (перші 2 

години), коли нормальна морфологія міокарда може бути відновлена повністю, і 

тимчасове вікно (від 2 до 6 годин), коли патологічний процес може бути 

зворотнім частково [91, 98, 106, 217]. Однак всередині останнього тимчасового 

вікна фактор часу також відіграє дуже важливу роль: чим пізніше 

відновлюється перфузія, тим вища ймовірність розвитку, у доповнення до 

ішемічних, реперфузійних пошкоджень [109]. Якщо скорочувальна діяльність 

міокарда припиняється через 1-2 хв. після порушення його перфузії, то 

біологічна смерть кардіоміоцитів настає через 60-120 хв. Тобто, якщо перфузія 

буде відновлена через 1,5-2 год. від початку симптомів ІМ, зона загиблого 

міокарда може взагалі не розвинутися, зберігається можливість повного 

відновлення нормальної морфології міокарда. Більше того, відомо, що повний 

цикл розвитку інфарктного процесу в зоні оклюзії завершується протягом 4-6 

год. Розвиток некрозу починається з центральної зони тієї ділянки міокарда, яка 

страждає від ішемії, на крайові зони некротичний процес поширюється 

поступово. І якщо через 2 год. центральна зона ішемізованої ділянки може бути 

некротизована незворотно, то крайова зона зберігає можливість відновлення 

вихідної морфології міокарда ще протягом 4 год. [89, 280]. 

Однак основною проблемою після виконання ЧКВ у таких пацієнтів є 

виражена обструкція мікросудин або феномен no-reflow [163]. Результати ряду 

досліджень продемонстрували, що в пацієнтів із феноменом no-reflow частіше 

зустрічаються ранні ускладнення ІМ (аритмії, випіт у порожнину перикарда, 

тампонада серця, рання застійна ХСН), несприятливе ремоделювання ЛШ, 

повторні госпіталізації з приводу ХСН і збільшується летальність [136, 248]. 

Виникнення цього феномену є причиною мінливої комбінації чотирьох 
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патогенетичних компонентів: дистальної атеротромботичної емболії, 

ішемічного, реперфузійного пошкодження та чутливості мікроциркуляції 

міокарда до пошкодження [257, 258, 283]. 

Первинний успіх ЧКВ, тобто можливість повного відновлення 

коронарного кровотоку до рівня 3 (TIMI), у хворих на ІМ дуже високий [193, 

223, 233, 225, 290]. Здатність стентів зменшувати частоту рестенозування була 

показана в багатоцентрових дослідженнях (STRESS, BENESTENT) [140, 272]. 

Після успішного стентування через 6 місяців частота рестенозування була 

меншою, ніж після звичайної ангіопластики (22 і 32%, відповідно) [172, 265].  

Третій метод реваскуляризації міокарда – змішаний, найчастіше 

використовується при неефективній системній тромболітичній терапії, тобто 

поєднує медикаментозний (тромболітична терапія) із подальшим інвазивним 

методом відновлення вінцевого кровотоку. Численні дослідження, такі, як 

FAST-MI (2005), TRANSFER-AMI (2009), GARCIA-2 (2005), CAPITAL-AMI 

(2005), SIAM-III (2003), довели ефективність і необхідність проведення ЧКВ зі 

стентуванням після ефективної чи неефективної тромболітичної терапії [305, 

319]. 

Незважаючи на всі ці рандомізовані дослідження, перспективним, 

перебуває  в стадії клінічного вивчення, є комбінований підхід до реперфузійної 

терапії: введення фибринолітика на догоспітальному етапі і механічна 

реперфузія в стаціонарі, що прийнято називати «фармакоінвазивна реперфузія» 

ВА. Як виявилося в дослідженнях GRACIA-2, WEST [137, 174, 303], саме такий 

підхід не тільки не гірший первинного ЧКВ, а й перевершує його за 

ефективністю, особливо при тривалому часі транспортування в ЧКВ-центри 

[128]. 

 

1.3. Ремоделювання міокарда залежно від методу реваскуляризації 

Останнім часом дослідники приділяють увагу не лише функціональним, 

але й структурним змінам серця, що відбуваються під час розвитку ІМ [119, 126, 

144, 145]. Післяінфарктне ремоделювання ЛШ є ключовим моментом 
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формування і прогресування ХСН у пацієнтів, які перенесли ІМ [17, 25, 111, 

214, 224] та включає прогресуюче збільшення маси міокарда, дилатацію камер 

серця, а також зміну геометричних характеристик шлуночків [12, 25, 67]. 

Численні клінічні дослідження підтримують концепцію про те, що 

ремоделювання серця – це прогресуючий процес, який призводить до ХСН і є 

фактором, який значною мірою визначає прогноз [99, 103, 104]. Реєстр 

VALIANT, що охопив 5575 пацієнтів, повідомляє про розвиток ХСН або 

дисфункцію ЛШ у 42% пацієнтів, які перенесли ІМ [297, 304]. У французькому 

реєстрі USIK (n=2320) є дані про розвиток ХСН після ІМ у 22% і дисфункцію 

ЛШ у 14% пацієнтів [50, 291]. 

У ранньому післяінфарктному періоді (перші 3–4 тижні після ІМ) 

розвивається процес розтягнення зони некротизованого міокарда (infarct 

expansion), що призводить до деформації геометрії ЛШ зі стоншенням і 

непропорційною дилатацією некротизованих сегментів міокарда ЛШ, а також 

збільшенням площі поверхні, яку займає ділянка некрозу [49, 67, 130, 181]. 

Ремоделювання в пізньому післяінфарктному періоді характеризується 

прогресуючим розвитком глобальної дилатації ЛШ [287, 292]. Важлива роль у 

цьому відводиться процесам розтягнення і випинання зони Q-ІМ, збільшенню 

розмірів ділянок асинхронного скорочення, регіонарної деформації сегментів 

ЛШ [126]. Ці процеси призводять до збільшення робочого навантаження на 

інтактний міокард, розвитку ексцентричної гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ), 

збільшення діастолічного напруження його стінок. 

Отже, пусковим механізмом процесів ремоделювання є втрата 

кардіоміоцитів, яка призводить до виникнення умов, що сприяють зміні 

міокарда в зонах, котрі межують із вогнищем ураження [90, 144, 145, 281]. 

Некроз кардіоміоцитів запускає біохімічний внутрішньоклітинний сигнальний 

каскад, який ініціює їхню гіпертрофію, дилатацію та формування колагенового 

рубця, що призводить до розвитку ХСН [293, 296, 301]. 
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Ремоделювання міокарда може тривати тижні або місяці. Це визначається 

розмірами і локалізацією ІМ, наявністю «приголомшеного» міокарда, ступенем 

стенозування ІЗВА [12, 22]. 

Значна дилатація ЛШ визначається в 34% пацієнтів після тромболітичної 

терапії і в 30% випадків після ЧКВ з ефективним відновленням кровотоку [10, 

107, 117]. Ймовірно, не тільки площа ураження ЛШ, а й локалізація ІМ має 

значення в результатах постінфарктного ремоделювання. На думку деяких 

авторів, незалежно від локалізації при великій площі ураження, як правило, має 

місце несприятливе ремоделювання ЛШ. Однак у хворих з ІМ передньої стінки 

ступінь дилатації ЛШ є більший і смертність вища, ніж при інших локалізаціях 

ІМ.  

У дослідах на тваринах було показано, що при ураженні басейну 

передньої низхідної артерії в міокарді відбувається більш значуща 

переорієнтація волокон і більш суттєві зміни архітектоніки, ніж при некрозах 

задньої і бокової стінок ЛШ. Тому, можна зробити припущення про те, що 

раннє відновлення кровотоку в ІЗВА відіграє вирішальну роль у прогнозуванні 

сприятливих результатів постінфарктного ремоделювання серця [52, 101, 260]. 

В експерименті при гострій оклюзії ВА вже через 1 годину визначаються 

незворотні зміни в субендокарді, а через 4-6 годин настають трансмуральні 

незворотні ураження. Фактори, що знижують забезпечення киснем і 

підсилюють його споживання, прискорюють розвиток незворотних уражень, але 

якщо перед настанням гострого обмеження кровотоку існувала хронічна ішемія, 

то цей фактор зменшує обсяг незворотного пошкодження міокарда [223, 240]. 

Після проведення реперфузії у хворих на STEMI протягом півроку 

зменшувався об'єм, відновлювалася форма ЛШ, тобто виникало зворотне 

ремоделювання, частота якого досягала 39%. Покращення мікроваскулярного 

кровотоку в інфарктній зоні протягом першого тижня від гострого епізоду, 

незалежно від площі ураження, було головним предиктором зворотного 

ремоделювання [178, 288]. 
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У розвитку постінфарктного ремоделювання важлива роль відводиться 

збереженому життєздатному міокарду. Із цих позицій були сформульовані такі 

поняття, як «приголомшений» і гібернуючий життєздатний міокард.    

«Оглушення» – скорочувальна дисфункція міокарда, що виникає внаслідок 

реперфузійного пошкодження постішемічних кардіоміоцитів. Особливістю 

«приголомшеного» міокарда є здатність самостійно відновлювати свою 

скоротливу функцію при відсутності повторюваних епізодів ішемії/реперфузії зі 

збереженням генетичних механізмів, які контролюють синтез нормальних 

скорочувальних білків.  

Гібернація виникає в результаті повторюваних епізодів постішемічного 

оглушення і супроводжується генетичними змінами функціонування 

кардіоміоцитів, спрямованими на збереження життєздатного міокарда з 

відновленням його скорочувальних властивостей на тлі відновлення 

повноцінного кровопостачання [159, 326]. Це означає, що зменшення ступеня 

стенозування ВА сприятиме поступовому покращенню перфузії міокарда в 

спокої, підвищенню резерву вінцевого кровотоку та усунення симптомів ХСН 

[39, 81, 85]. 

Мабуть, реперфузія на ранніх термінах ІМ обмежує зону некрозу, 

сприяючи зберігання міокардіальних волокон у прикордонних і 

субепікардіальних зонах. Чим раніше відбувається реперфузія, тим більша 

можливість того, що площа ІМ буде невелика, а присутність у зоні ішемічного 

ураження життєздатного міокарда підсилює ймовірність успішного відновлення 

скорочувальної функції ЛШ. 

 

1.4. Порушення ритму та провідності серця у хворих після 

перенесеного інфаркту міокарда залежно від проведеної реваскуляризації 

Із проведенням ЧКВ пов'язаний ризик розвитку широкого спектра 

порушень ритму і провідності серця [63, 64]. Найбільш поширеним видом цих 

порушень є життєзагрожуючі шлуночкові аритмії. Прогнозування розвитку 

порушень ритму і РКС у пацієнтів після перенесеного ІМ є актуальною 
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проблемою [32, 42, 58], адже дослідження GISSI-2 довело, що наявність 

шлуночкової аритмії є незалежним фактором ризику РКС у перші 6 місяців 

після ІМ [201]. 

Життєзагрожуючі шлуночкові аритмії, такі як шлуночкові тахікардія та 

фібриляція шлуночків, зустрічаються в 1,5-4,3% хворих із проведеним ЧКВ. 

Частота цих аритмій аналізувалася в 3065 пацієнтів, включених у дослідження 

PAMI [129, 226, 246]. У пізнішій роботі R.H. Mehta з співавторами (2009) 

проаналізовані дані 5745 пацієнтів зі STEMI, яким проводилося первинне ЧКВ 

(у рамках дослідження APEX AMI). Доведено, що пароксизми шлуночкової 

тахікардії/фібриляції шлуночків мали місце в 5,7% хворих, причому більшість 

розвивалися до завершення втручання (64%). У цих пацієнтів частота 

небажаних результатів була вища (летальність за 90 днів склала 23,2% проти 

3,6%) [200, 245, 309]. 

У дослідженні M. Majidi з співавторами (2008) пацієнтам із 

трансмуральним ІМ проводилось ХМ ЕКГ під час і протягом 1 доби після 

первинного ЧКВ із відновленням кровотоку в оклюзованій ВА до TIMI-3. 

Виявлено, що досягнення реперфузії практично в усіх пацієнтів (99,7%) було 

асоційоване з виникненням ШЕ, у 62% мали місце пробіжки шлуночкової 

тахікардії [237]. Аналогічні дані були отримані і в інших дослідженнях [309]. 

Виникаючі ШЕ можуть бути наслідком катетеризації порожнин серця, впливу 

контрастної речовини [189, 200], реперфузійного пошкодження міокарда [81, 

85].  

Ішемія міокарда та виражений больовий синдром супроводжується 

значною активацією симпатоадреналової системи і викидом катехоламінів, а 

також активацією ангіотензин-альдостеронової системи [6, 37, 92], що є 

причиною розвитку порушень ритму серця. 

Причиною пізніх аритмій при ІМ є, як правило, поява систолічної та/або 

ДД міокарда ЛШ, порушення функціонального стану провідної системи, поява 

тригерної (осциляторної) активності чи вогнищ патологічного автоматизму в 

зоні ураження [307]. Саме ішемія міокарда, його пошкодження, постінфарктне 
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ремоделювання серця з розвитком ХСН є найбільш поширеними причинами 

виникнення електричної нестабільності міокарда. Ймовірно, саме тому повна 

реваскуляризація міокарда, усуваючи причину ішемії як важливого тригера 

аритмії, може знижувати ризик розвитку шлуночкових порушень ритму, які 

становлять загрозу життю і нерідко покращує прогноз захворювання [20]. 

Нерідко запуск шлуночкових аритмій відбувається при виникненні 

гострої ішемії на тлі існуючого рубцевого постінфарктного ураження міокарда. 

Причому за відсутності субстрату аритмії у вигляді рубцевих змін міокарда 

гостра ішемія, викликана повним 100% перекриттям просвіту ВА, значно рідше 

викликала розвиток шлуночкової тахікардії та фібриляції шлуночків в 

експерименті. При наявності рубцевих змін навіть часткове звуження просвіту 

ВА (на 50%) призводило до індукції шлуночкової тахікардії в 50% 

обстежуваних [73]. 

Морфологічним субстратом, який створює негомогенність проведення 

імпульсу після ІМ, є прикордонна з некротизованою тканиною зона міокарда, 

утворена з переплетених між собою острівців життєздатних міокардіальних 

волокон та сполучної тканини. У цьому місці шлях проведення імпульсу 

подовжується через те, що острівці сполучної тканини стають бар’єрами на 

шляху хвилі збудження, а швидкість проведення сповільнюється в результаті 

порушення паралельної орієнтації м’язових волокон. Таким чином, зони 

міокарда із затримкою шлуночкової деполяризації можуть являти собою 

анатомо-фізіологічний субстрат для re-entry – основного механізму розвитку 

шлуночкових аритмій [55]. Субстрат для re-entry формується зазвичай протягом 

перших 2 тижнів ІМ і пізніше залишається незмінним.  

Реваскуляризація міокарда нівелює тригерний вплив ішемії міокарда, але 

має обмежений вплив на субстрат аритмії у вигляді рубцевого ураження 

міокарда. Відомо, що рубцева тканина неоднорідна і представлена як фіброзно 

зміненим міокардом, так і ділянками життєздатних кардіоміоцитів, що є 

безпосереднім субстратом для виникнення re-entry. З іншого боку, при великих 

зонах гіпоакінезії, які мають вплив на глобальну систолічну функцію ЛШ, 
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кількість життєздатного міокарда відіграє важливу роль в поліпшенні 

скоротливості міокарда після реваскуляризації. 

Таким чином, ішемія міокарда, електрична нестабільність і дисфункція 

ЛШ складають так званий трикутник ризику РКС у хворих після перенесеного 

ІМ. 

 

1.5. Cучасні підходи до стратифікації ризику при інфаркті міокарда з 

підйомом сегмента ST 

Прогнозування перебігу ІМ актуальне для сучасної кардіології та є 

важливим клінічним завданням через чисельність і неоднозначність 

впливаючих на нього факторів. До таких підходів слід зарахувати оцінку 

ступеня зниження функції міокарда, характеру і вираженість ураження 

вінцевого басейну, електричну нестабільність міокарда. 

Одна з найбільш простих і відомих прогностичних шкал – TIMI – оцінює 

ймовірність настання летального результату ІМ протягом 30 днів у пацієнтів зі 

STEMI та проведенням тромболітичної терапії [139, 173]. Недоліком цієї шкали 

є давність її розробки і недостатнє вивчення можливості застосування TIMI у 

хворих із проведеним ЧКВ. У подальшому були розроблені такі шкали,  як 

PAMI [226, 235], CADILLAC [184], які використовувалися в пацієнтів із ГКС 

після проведеного ЧКВ. Вони включають такі фактори, як вік, частота серцевих 

скорочень (ЧСС), клас гострої серцевої недостатності (ГСН) за класифікацією T. 

Killip, зниження ФВ ЛШ, локалізація ІМ, наявність ниркової дисфункції та 

багатосудинного ураження вінцевого русла. Ці шкали дозволяють оцінювати не 

тільки госпітальний, але й вельми віддалений прогноз (6 і 12 місяців).  

Однак із усіх перерахованих вище шкал, лише CADILLAC враховує 

тяжкість ураження вінцевого русла, що з одного боку збільшує її прогностичне 

значення, а з іншого – обмежує її застосування, оскільки оцінка ризику смерті 

може бути виконана тільки після проведення КАГ і ЧКВ [226]. На сьогодні у 

практиці активно застосовується шкала GRACE, яка враховує, як і аналогічно 

вище перераховані шкали, вік, клас ГСН по T. Killip, підвищення рівня 
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кардіоспецифічних ферментів, частоту серцевих скорочень, рівень креатиніну, а 

також зміни сегмента ST на ЕКГ під час госпіталізації пацієнта в стаціонар. 

Відмінною особливістю цієї шкали є її придатність незалежно від методу 

реперфузії, а також можливість оцінювати не тільки ризик летального 

результату, але і ризик розвитку нефатального ІМ. При цьому жодна з 

перерахованих вище шкал не дозволяє оцінювати ризик настання будь-якої 

кардіальної події [69]. 

Таким чином, безліч наявних шкал і очевидність факторів несприятливого 

прогнозу, які входять до них, не призводять до їхнього досить ефективного 

використання, що актуалізує пошук нових показників несприятливого прогнозу 

і розробку зручних моделей ризик-стратифікації з урахуванням 

патофізіологічних аспектів ІМ. 

 

1.6. Перспективи використання галектину-3 сироватки крові як 

маркера несприятливого прогнозу в постінфарктному періоді 

Дедалі більшої актуальності набуває пошук специфічних маркерів, 

завдання яких полягає в ранній діагностиці, прогнозуванні перебігу ХСН, 

постінфарктного періоду, контролі ефективності проведеного лікування та 

стратифікації ризику пацієнтів [13, 16, 102, 103, 195, 203]. Відповідно до чинних 

рекомендацій, у клінічну практику введено лише один із біомаркерів ХСН – 

мозковий натрійуретичний пептид. На сьогодні відомо, що рівень мозкового 

натрійуретичного пептиду в сироватці крові підвищується на ранніх етапах 

дисфункції ЛШ, прямо корелює з рівнем кінцевого діастолічного тиску в ЛШ, 

зростає в пацієнтів із ГЛШ, пов’язаний зі ступенем важкості ХСН, дає 

можливість прогнозувати перебіг ХСН та оцінювати ефективність проведеної 

терапії [104, 152, 254, 255]. Однак ці показники можуть суттєво варіювати і 

залежати від статі (у жінок рівень вищий, ніж у чоловіків), віку (рівень вищий у 

літніх), ваги (при підвищенні ваги тіла зменшується рівень гормону), наявності 

в анамнезі ниркової недостатності і миготливої аритмії (рівні гормонів при 

цьому зростають) [165, 196, 238, 321]. 
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 Незважаючи на те, що NТ-proBNP/BNP є визнаними маркерами ХСН, 

вони не є абсолютно достатніми для клінічної практики [121, 141, 157, 158, 218]. 

У зв’язку з цим накопичується все більше даних на користь використання у 

хворих із ХСН більшого числа біомаркерів, котрі мають різну патофізіологічну 

основу, яка доповнює вже відомі показники при оцінці ризику в пацієнтів після 

перенесеного ІМ [121, 195]. Деякими авторами висловлюється припущення, що 

найбільша прогностична цінність досягається при так званому 

«мультимаркерному підході» для оцінки ризику постінфарктного періоду [259, 

279, 306]. 

Одним із досягнень сучасної медицини є відкриття нового біомаркера 

галектину-3 [13, 16, 143]. Американською асоціацією серця галектин-3 був 

включений у клінічний протокол із профілактики та лікування ХСН як маркер 

стратифікації пацієнтів групи високого ризику виникнення несприятливих 

клінічних результатів (смерть і повторна госпіталізація) [206, 207, 254]. 

Галектин-3 належить до сімейства β-галактозид-зв’язуючих протеїнів [152, 215] 

та експресується багатьма клітинами, включаючи нейтрофіли, макрофаги, 

лаброцити, фібробласти і остеобласти, у кардіоміоцитах практично не 

виявляється [138, 149, 150, 216]. 

Протягом останніх років опубліковано значну кількість клінічних 

досліджень, присвячених оцінці галектину-3 як біомаркера серцево-судинних 

захворювань. Так, у дослідженні CORONA (Controlled Rosuvastatin Multinational 

Trial in Heart Failure) хворі, що мали рівень цього маркера нижче або рівне 

середньому, спостерігалося зниження частоти серцево-судинних ускладнень на 

30,4% [151, 167, 170, 171, 192]. 

Метою аналізу в підгрупі дослідження HF-ACTION (Heart Failure: A 

Controlled Trial Investigating Outcomes of exercise traiNing) було виявлення 

кореляції між вихідним рівнем галектину-3 крові, загальною смертністю і 

госпіталізацією хворих із ХСН та ФВ<35% [110, 197, 221]. Підвищена плазмова 

концентрація цього маркера асоціювалася з більш високим ФК по NYHA [209], 

підвищеним рівнем креатиніну плазми, низьким максимальним рівнем 
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споживання кисню і більш низьким систолічним артеріальним тиском. У цьому 

дослідженні зафіксована відсутність значимої кореляції між рівнями NT-proBNP 

і галектином-3 плазми [229, 264, 277]. 

За нещодавно опублікованими результатами дослідження R.V. Shah із 

співавторами, де було включено 115 пацієнтів із гострою ДСН (субпопуляції 

дослідження PRIDE), галектин-3 виявився потужним предиктором чотирирічної 

смертності. Відносний ризик для хворих із рівнем цього маркера плазми вище 

14,97 нг/мл дорівнював 5,5 [298, 299, 320]. 

У великої групи дослідження PREVEND (Prevention of REnal and Vascular 

END stage) аналізувалася кореляція між рівнем галектином-3 і ризик-факторами 

серцево-судинних захворюваннь, а також прогностична потужність галектину-3 

для серцево-судинної і загальної смертності. У дослідження були включені 7 

968 суб'єктів із загальної популяції, а період спостереження становив близько 10 

років. Таким чином, за кількістю включених суб'єктів і тривалістю 

спостереження, це дослідження є наймасштабнішим із вивчення рівнів 

галектину-3 на сьогодні [191, 228, 231]. Концентрація цього маркера в крові 

корелювала з такими факторами ризику серцево-судинних захворювань, як 

індекс маси тіла, артеріальний тиск, ліпідний спектр і функція нирок. Вихідний 

рівень галектину-3 крові був незалежним предиктором загальної смертності 

[167, 197, 302, 311]. 

Галектин-3 був схвалений Food and Drug Administration (FDA) як 

прогностичний маркер при ХСН у поєднанні з клінічною оцінкою [108, 185, 

311]. Крім того, підвищений рівень цього біомаркера в крові виявляється вже на 

початкових стадіях ХСН без ГЛШ. З огляду на наявність галектину-3 у 

патологічному субстраті, автори дійшли до висновку, що зазначений біомаркер 

слід розглядати як нову мішень для вивчення патогенезу ХСН [269]. Ймовірно, 

потенціал клінічного застосування галектину-3 буде зростати з часом, оскільки 

високий рівень цього показника асоційований із тяжким перебігом та 

прогресуванням ХСН, із процесами запалення і фіброзування міокарда [183, 

191]. Необхідно відзначити, що плазмова концентрація галектину-3 значною 
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мірою асоціювалася з нирковою дисфункцією, що часто супроводжує ХСН. Ці 

дані повністю відповідають результатам недавнього дослідження G. Erkilet із 

співавторами [279], а також результатами дослідження COACH [259], які 

підтверджують факт, що галектин-3 є не тільки кардіоспецифічним 

біомаркером. 

Роль цього біомаркера як предиктора несприятливих наслідків у пацієнтів 

із STEMI на цей час не з'ясована і представлена одиничними публікаціями. У 

дослідженні E. Grandin із 200 хворими зафіксовано, що галектин-3 пов'язаний із 

ризиком розвитку ХСН після перенесеного ІМ, це додає підтвердження на 

користь використання його як біомаркера несприятливого ремоделювання, що 

сприяє ХСН [170, 171]. 

У дослідженні з 196 хворими на ІМ після проведеного ЧКВ [47, 194], 

Receiver Operation Characteristic (ROC-аналіз) засвідчив, що рівень галектину-3 

крові ≥7,67 нг/мл був найпотужнішим предиктором розвитку несприятливих 

наслідків із чутливістю 74,5% і специфічністю 72,4%, позитивна прогностична 

цінність – 61,3%. Додатковий аналіз також підтвердив ці дані [250, 302]. 

У роботах В.Й. Целуйко з співавторами рівень галектину-3 крові при ІМ 

корелював із маркерами некрозу міокарда, гострою нирковою дисфункцією і 

відповідав ступеню вираженості ГСН. 

M.George et al. визначили, що концентрація галектину-3 крові була 

значимо вища в пацієнтів зі STEMI, ніж у хворих із nonSTEMI. У групі осіб із 

підвищеним рівнем галектину-3 крові частіше відзначали розвиток кінцевих 

точок таких, як׃ смерть від будь-яких причин, повторні госпіталізації і 

проведення аорто-коронарного шунтування, при оцінці прогнозу протягом 6 

місяців [169, 299]. 

На сьогоднішній день активно вивчається роль використання галектину-3 

як маркера ефективності лікування, проте в цей час немає жодних доказів, що 

підтверджують цінність галектину-3 як інструменту, який дозволяє проводити 

моніторинг ефективності терапії [165]. 
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У цілому вивчення властивостей галектину-3 було проведено за участю 

понад 16 900 пацієнтів. Це дозволяє вважати цей лектин найбільш вивченим 

серцево-судинним біомаркером після мозкового натрійуретичного пептиду і 

NT-proBNP [218, 321]. Однак до цього часу залишається нез’ясованою 

можливість його застосування в клінічній практиці [196]. 

 

1.7. Перспективи ростового фактора диференціювання-15 сироватки 

крові у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу 

Перспективним маркером серцево-судинних захворюваннь є також GDF-

15 [284]. GDF-15 є стрес-індукованим маркером, макрофаг-інгібуючим 

цитокіном-1, відноситься до надсімейства білків трансформуючого фактора 

росту β, є маркером запалення і гемодинамічного навантаження, а також 

апоптозу та ремоделювання серцевого м’яза. У ряді досліджень, де була оцінена 

роль GDF-15 сироватки крові у стратифікації ризику хворих на ІМ (GUSTO-IV, 

FRISC-2, ASSENT-2, AMI) [133, 164, 315] була відмічена його прогностична 

значимість у різних періодах захворювання. Ретроспективні дослідження 

зафіксували, що високі рівні GDF-15 пов'язані з підвищеним ризиком смерті 

і/або ІМ [212, 273]. 

Установлено, що високий рівень GDF-15 сироватки крові пов'язаний із 

поганим прогнозом у хворих із ХСН, а також зі зростаючим ризиком смерті 

протягом року в пацієнтів зі STEMI та можливістю повторних ІМ. 

При спостереженні за 2079 пацієнтами протягом 2-х років була виявлена 

кореляція між концентрацією GDF-15 сироватки крові і прогнозом виникнення 

ІМ або смерті. При цьому результати прогнозу значною мірою залежали від 

стратегії застосовуваного лікування в гострий період. Виявилося, що при 

консервативній терапії, якщо  рівень GDF-15 сироватки крові не відрізнявся від 

норми, то ризик смертності складав 1,5%, при помірному підвищенні 

концентрації GDF-15 сироватки крові він досягав 5,0%, а при відносно 

високому рівні цього білка – 14,1%. При використанні інвазивних методів 

терапії спостерігалося зниження летальних випадків, особливо при високому 
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показнику вихідної концентрації GDF-15 сироватки крові, який перевищує 1800 

нг/л. Слід підкреслити, що для всіх перерахованих станів рівень GDF-15 

сироватки крові виявився більш точним незалежним предиктором розвитку 

серцево-судинних захворюваннь [316, 317, 318]. 

На підставі наведених даних зроблено висновок про те, що концентрація 

GDF-15 сироватки крові у хворих на серцево-судинні захворювання є 

предиктором виникнення повторних ІМ та смертності. 

У дослідженні PIVUS (Prospective Investigation of the Vasculature in 

Uppsala Seniors), проведеного на 1800 хворих похилого віку, середній термін 

спостереження склав 8 років. У результаті спостережень виявлені взаємозв’язки 

між рівнями GDF-15, концентрацією NT-proBNP сироватки крові, а також 

станом функції нирок у пацієнтів віком 70-75 років. На підставі отриманих 

даних зроблено висновок, що підвищена концентрація GDF-15 сироватки крові 

є предиктором смертності від серцево-судинних захворюваннь у літніх людей 

[133]. 

Є дані, що GDF-15 сироватки крові є більш точним маркером ХСН ЗФВ, у 

той час як NTproBNP краще відображає перебіг систолічної ХСН [212, 315]. 

Рівень цього біомаркера корелює з важкістю проявів ХСН і показниками ДД 

[273].  

 

1.8. Можливості медикаментозного лікування хворих із хронічною 

серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда 

Незважаючи на значні успіхи в терапії, досягнуті впродовж останнього 

десятиріччя, смертність хворих із ХСН ЗФВ після перенесеного ІМ достатньо 

висока, якість життя часто є незадовільною, що спонукає до пошуку нових 

підходів до лікування цього захворювання [27, 70, 188, 241]. 

Причину відновлення ішемії після перенесеного ІМ вивчали в 

проспективному дослідженні PROSPECT, що включало 697 хворих, яким було 

успішно проведено коронарне стентування. Сума випадків смерті від 

кардіологічних причин, зупинки серця, ІМ або госпіталізації через ХНС за 3 
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роки становила 20,4% і була найвищою в перший рік після ІМ [286]. При цьому 

виявилося, що тільки половина випадків повторного обтяженого перебігу 

постінфарктного періоду обумовлена стенозами, відповідальними за 

виникнення ГКС, в той час, як у решти хворих погіршення було пов'язане з 

ураженням інших сегментів вінцевого русла. Очевидно, це свідчить про те, що 

зусилля з вторинної профілактики ГКС повинні бути спрямовані не тільки на 

профілактику тромбозу стента в стенозі, який став причиною нестабільності, а й 

на запобігання тромботичних ускладнень в інших ділянках вінцевого русла 

[125]. Із цієї точки зору, ГКС можна розглядати як маркер підвищеного ризику 

тромботичних ускладнень атеросклерозу як системного захворювання, а 

тривале посилене антитромботичне лікування – як спробу запобігти клінічно-

вираженому тромбоутворенню при розриві вразливих атеросклеротичних 

бляшок у ВА [118]. Таким чином, існує потреба в покращенні підходів до 

тривалої вторинної профілактики вінцевого тромбозу після перенесеного ІМ 

[179, 204]. Одним із методів покращення прогнозу цього захворювання є 

підвищення ефективності антитромботичного лікування.  

Разом із тим, пригнічення процесів тромбоутворення зазвичай пов’язане зі 

збільшенням частоти кровотеч [210, 211], тому нагальним завданням є 

забезпечення прийнятного співвідношення користі і ризику антитромботичних 

втручань. Як відомо, антитромбоцитарне лікування при вторинній профілактиці 

ГКС у типових випадках представлено ізольованим впливом на тромбоцитарну 

ланку гемостазу, тоді як система згортання крові, активно пригнічена в гострий 

період за допомогою парентерального антикоагулянта, залишається 

неконтрольованою [100, 280]. Частота повторних ішемічних подій при 

використанні подвійної антитромбоцитарної терапії становить близько 10% у 

перший рік після перенесеного ГКС [244] і дозволяє всерйоз розглядати 

додаткові втручання для зниження частоти подібних подій. Одним із 

перспективних напрямків для досягнення поставленої мети є посилення 

антитромботичного лікування за рахунок додавання до поєднання 
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ацетилсаліцилової кислоти (АСК) і клопідогрелю перорального антикоагулянта 

[180, 261]. 

Як відомо, процеси згортання крові, які призводять до утворення фібрину 

і активації тромбоцитів, що спричиняє їх агрегацію, тісно взаємопов'язані. 

Зменшення кількості утворення тромбіну або блокада його впливу 

антикоагулянтами сприяє помітному посиленню антитромботичного ефекту. У 

цей час такий підхід реалізується в перший тиждень лікування ІМ за рахунок 

парентерального введення антикоагулянтів. Разом із тим, підвищений синтез 

тромбіну після ІМ зберігається значно довше [253, 308]. Так, у проспективному 

дослідженні Р.А. Merlini і співавторів доведено, що рівень біохімічних маркерів 

плазми крові, які свідчать про тривалий синтез тромбіну (фрагмент протромбіну 

1+2, фібринопептид А), у багатьох пацієнтів із неускладненим перебігом 

захворювання зберігався підвищеним через 6 місяців після перенесеного ІМ 

[176, 247].  

Аналогічний результат отриманий і в дослідженні GUSTO IIb, причому 

середнє значення цього показника не знижувалося і через 12 місяців від початку 

захворювання [127, 177]. Дослідження CURE показало, що концентрації цих 

маркерів активації системи гемостазу підвищуються до 7 і не знижуються до 30 

доби після початку лікування, а додавання до АСК клопідогрелю впливу на цей 

процес не здійснює [253, 281]. Це сприяє перспективності гіпотези про 

можливість підвищити ефективність профілактики несприятливих наслідків 

після перенесеного ІМ за допомогою тривалого використання антикоагулянта 

[276, 289]. 

У клінічних дослідженнях можливість запобігання коронарним 

ускладненням після ІМ за рахунок тривалого застосування антикоагулянтів 

продемонстрована на прикладі антагоністів вітаміну К [202]. Хоча при 

додаванні цього препарату до поєднання АСК і клопідогрелю очікується 

зменшення числа повторних ІМ, ризик великих кровотеч досить високий і 

здатний нівелювати користь від додаткового зниження частоти розвитку 

ускладнень, пов'язаних з активацією тромбоутворення у ВА [252]. 
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Досвід поєднання антагоністів вітаміну К з АСК і клопідогрелем вказує на 

важливість вибору дози перорального антикоагулянта в складі 

трьохкомпонентної антитромбоцитарної терапії, котра повинна бути підібрана 

таким чином, щоб неминуче збільшення небезпеки кровотеч виявилося 

прийнятним із клінічної точки зору і в результаті не перешкоджало появі 

очікуваного позитивного впливу на частоту розвитку ішемічних ускладнень. 

Єдиним пероральним антикоагулянтом, при клінічному вивченні якого ця мета 

була досягнута, є ривароксабан [220, 243]. 

Ривароксабан був схвалений Європейським медичним агентством для 

використання при ГКС після появи результатів великого (15 526 хворих) 

проспективного багатоцентрового подвійного сліпого плацебо-контрольованого 

дослідження ATLAS ACS 2-ТIМI 51 [139].  

Цьому клінічному випробуванню передувало аналогічне дослідження 

ATLAS ACS-TIMI 46 меншого розміру (3491 хворий), у результаті якого з 

багатьох варіантів були обрані дві дози ривароксабану, перспективні для 

подальшого вивчення на доповнення до АСК і її поєднання з клопідогрелем – 

2,5 або 5 мг 2 рази на добу [242]. У дослідження було відібрано хворих на ІМ 

або НС із високим ризиком несприятливого перебігу захворювання. Причина 

вибору нижчої дози ривароксабану при ГКС – прагнення зменшити ризик 

кровотечі. До інших важливих обмежень зараховували неприйнятно високий 

ризик кровотеч, що включав внутрішньочерепну кровотечу, ішемічний інсульт 

або транзиторну ішемічну атаку в анамнезі. 

Основний результат дослідження ATLAS ACS 2-TIMI 51 був позитивним: 

сума випадків серцево-судинної смерті, ІМ або інсульту в середньому за 13,1 

місяці склала 8,9% у групах ривароксабану і 10,7% у групі плацебо, що 

відповідає зниженню ризику на 16%. У результаті запобігли 17 несприятливим 

наслідкам на кожні 1000 пацієнтів [314]. 

Обидві дози забезпечували рівне зниження ризику суми випадків серцево-

судинної смерті, ІМ або інсульту. Поряд із цим, у групі пацієнтів, 

рандомізованих у дозі ривароксабану 2,5 мг 2 рази на добу, відзначалося 
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вірогідне зниження ризику тромбозу стента на 35%, серцево-судинної і 

загальної смертності на 34% і 32%, відповідно. При цьому ризик смертельних 

кровотеч не збільшився. За підсумком в абсолютному вираженні в групі 

ривароксабану на кожну 1000 пацієнтів запобігли 17 випадкам серцево-судинної 

смерті, ІМ або інсульту, 16 смертям від усіх причин, 7 тромбозам стента ціною 

12 великих кровотеч, не пов’язаних з аорто-коронарним шунтуванням і 2 

внутрішньочерепним кровотечам. Незважаючи на збільшення частоти значних 

кровотеч, підсумковий клінічний ефект – зниження серцево-судинної і загальної 

смертності – вказує на переважання користі від додавання дуже низької дози 

ривароксабану до антиагрегантів у хворих із високим ризиком несприятливого 

результату, які нещодавно перенесли ІМ. Саме ця доза ривароксабану і була 

рекомендована до практичного використання [244]. 

Призначення ривароксабану сприяло зниженню ризику тромбозу як 

металевого стента без покриття (BMS), так і стентів, що виділяють лікарські 

речовини. Загалом у хворих, яким було проведене стентування, ризик РКС у 

групі ривароксабану в дозі 2,5 мг 2 рази на добу був нижче на 44%. Таким 

чином, згідно з результатами дослідження ATLAS ACS 2-Т1М1 51, у хворих із 

ГКС, які не мають показань до тривалого використання високих доз 

антикоагулянтів, додавання до поєднання АСК із клопідогрелем дуже низької 

дози ривароксабану (2,5 мг 2 рази на добу) в середньому на 1 рік сприяє 

зниженню сукупної частоти розвитку інсульту, тромбозу стента, а також 

серцево-судинної і загальної смертності. Такий підхід супроводжується 

збільшенням частоти виникнення клінічно значущих кровотеч, проте небезпека 

смертельних кровотеч не збільшується і при належному відборі хворих 

очікувана користь переважує ризик [263]. 

Підсумком дослідження ATLAS ACS 2 TIMI 51 стала поява 

ривароксабану в рекомендаціях ведення хворих із ГКС в Європі. Серед цих 

документів – рекомендації Європейського кардіологічного товариства ведення 

пацієнтів зі STEMI, ГКС без елевації сегмента ST [313], а також по 

реваскуляризації міокарда. 
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Роль альдостерону в розвитку ХСН, включаючи пошкодження міокарда, 

не викликає сумнівів [70, 293]. Будучи компонентом ангіотензин-

альдостеронової системи, він чинить потужний вплив на затримку рідини та 

утворення набряків, на виведення калію і затримку натрію, на ремоделювання і 

склероз міокарда та судин, діючи на рівні геному клітини, як і інші стероїдні 

гормони [222, 275]. 

Відповідно до сучасних уявлень, слабке пригнічення активності 

альдостерону є однією з можливих причин недостатньої ефективності 

стандартної терапії в лікуванні ХСН із постінфарктним кардіосклерозом [156]. 

За даними багатоцентрового дослідження RALES (Randomized Aldactone 

Evaluation Study 1999), вперше для лікування ХСН у БТ почав з успіхом 

включатися антагоніст альдостерону спіронолактон, що зумовило зниження 

ризику смерті в цих пацієнтів на 30%. Крім того, у хворих, що приймали 

спіронолактон, рівні проколагену III типу (маркера фіброзу міокарда) були 

статистично вірогідно нижчі, ніж у групі контролю. Важливо відзначити, що 

розвиток фіброзу міокарда є не тільки фактором, що сприяє прогресуванню 

ХСН, а й зумовлює електричну нестабільність міокарда, порушення 

провідності, що, у свою чергу, призводить до підвищення ризику розвитку 

шлуночкових аритмій і РКС [6, 59].  

Аналізуючи наведені дані, ми можемо зробити висновок про те, що 

блокада альдостерону дозволяє сповільнити прогресування міокардіального 

фіброзу, постінфарктного ремоделювання і поліпшити прогноз у пацієнтів, які 

перенесли ІМ [5, 50]. Таким чином, застосування блокаторів альдостерону на 

сьогоднішній день є обов’язковим компонентом терапії постінфарктного 

періоду [92, 161, 266]. 

Еплеренон – перший селективний блокатор рецепторів альдостерону, що 

пройшов III фазу клінічних досліджень. На відміну від спіронолактону, який 

взаємодіє також з андрогеновими, глюкокортикоїдними і прогестероновими 

рецепторами, еплеренон активний лише відносно рецепторів альдостерону, що 
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пояснює кращу переносимість препарату і меншу кількість побічних ефектів, 

порівняно зі спіронолактоном [74, 94]. 

У подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні EPHESUS 

вивчали ефективність еплеренону в зниженні захворюваності і смертності у 

хворих на ІМ, ускладненого систолічною дисфункцією ЛШ та розвитком ХСН 

[186, 322]. У дослідження було включено 6632 пацієнти, які перенесли ІМ, 

критеріями включення були ФВ<40% та наявність клінічних ознак ХСН. 

Близько 24% учасникам дослідження було проведено ЧКВ, інші пацієнти 

отримували тромболізис (27%) або консервативну терапію (48%) і 1% хворих 

проведено аорто-коронарне шунтування. Пацієнтів спостерігали в середньому 

протягом 16 місяців. У піддослідженні EPHESUS PCI оцінювали ефекти 

призначення еплеренону в групі пацієнтів – учасників EPHESUS, які перенесли 

ЧКВ (n=1580), порівняно з хворими, яким це втручання не проводилося 

(n=5052). У групі ЧКВ еплеренон, порівняно з плацебо, не впливав на частоту 

РКС, нефатального ІМ та інсульту [8, 105]. На тлі лікування цим препаратом 

спостерігалося статистично значуще зниження частоти госпіталізацій і подій, 

пов'язаних із ХСН. У той же час, відзначався відсутній вплив на несприятливі 

результати, пов'язані з ЧКВ, включаючи рецидиви стенокардії, ІМ і потреба в 

реваскуляризації. Проведений субаналіз дослідження EPHESUS засвідчив, що 

еплеренон ефективний у хворих із ХСН та систолічною дисфункцією міокарда 

після перенесеного ІМ незалежно від проведеного ЧКВ [60, 95]. 

У плацебо-контрольованому клінічному дослідженні EMPHASIS-HF 

продемонстрована висока кардіопротекторна ефективність еплеренону в 

пацієнтів із помірною ХСН II ФК, які отримували БТ [175, 323]. Застосування 

еплеренону супроводжувалося зменшенням частоти комбінованої первинної 

кінцевої точки у зв’язку з ХСН на 27%, зниженням загальної смертності на 24%, 

скороченням госпіталізацій через прогресування ХСН на 23%. Важливо також 

те, що еплеренон ефективний як в ранні (до 30 днів), так і в пізні терміни після 

перенесеного ІМ. 
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Для вивчення значення блокади альдостерону в терапії ІМ у 2010 році 

було заплановано дослідження ALBATROSS. Критерієм включення в 

дослідження був STEMI протягом 72 годин від появи симптоматики незалежно 

від наявності клініки ХСН [130]. На Європейському конгресі кардіологів у 

Лондоні G. Montalescot (2015) представив результати цього дослідження. Згідно 

з його доповіддю, незважаючи на підведену під дослідження раціональну базу, у 

ньому не вдалося довести переваг блокади альдостерону при ІМ, коли ще не 

з’явилися ознаки ХСН. Ці дані надзвичайно важливі при зіставленні з 

результатами EPHESUS, оскільки доводять перевагу еплеренону при ІМ, 

порівняно зі спіронолактоном або іншим блокатором рецепторів альдостерону. 

Що стосується лікування хворих із ХСН ЗФВ, то згідно з рекомендаціями 

Європейського товариства кардіологів 2016 року, жодна група лікарських 

препаратів, у тому числі антагоністи  мінералокортикотропних рецепторів, не 

продемонструвала своєї значимої переваги щодо поліпшення виживання і 

зменшення захворюваності цієї категорії пацієнтів та має вплив на зменшення 

госпіталізації [322]. Проте G. Mak, N. Edwards і співавтори відзначили, що 

терапія антагоністами мінералокортикотропних рецепторів запобігає 

підвищенню маркерів обміну колагену і покращує діастолічну функцію в цієї 

категорії хворих [162, 236]. 

Інше рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження 

оцінювало ефект терапії еплереноном у 44 хворих із ХСН ЗФВ за результатами 

тесту шестихвилинної ходьби, вторинними кінцевими точками, діастолічною 

функцією і біомаркерами обміну колагену [18, 37]. Терапія еплереноном 

асоціювалася зі значним зниженням маркерів обміну колагену в плазмі крові і 

поліпшенням ЕхоКГ параметрів діастолічної функції. 

Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване 

дослідження Aldo-DHF було сплановане для перевірки гіпотези про те, що 

блокада мінералокортикотропних рецепторів спіронолактоном повинна 

покращувати діастолічну функцію і толерантність до навантажень у хворих із 

ХСН ЗФВ [74]. Головними кінцевими точками були зміни діастолічної функції і 
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оцінка толерантності до фізичних навантажень. У групі антагоністів 

мінералокортикотропних рецепторів відбулося поліпшення діастолічної 

функції, але терапія спіронолактоном не вплинула на толерантність до фізичних 

навантажень, клінічну картину і якість життя хворих [105]. 

Таким чином, потрібне проведення додаткових досліджень для оцінки 

внеску поліпшення діастолічної функції на клінічні наслідки і прогноз цієї 

категорії хворих [93]. 

Застосування у хворих на ІМ та ХСН солей магнію і калію глюконової 

кислоти, які є активатором метаболізму та джерелом зазначених іонів, може 

бути одним із патогенетично обґрунтованих підходів впливу на метаболічні 

процеси, енергопостачання та іонний гомеостаз в патологічно змінених клітинах 

міокарда [35, 36, 96]. В умовах ішемії та гіпоксії солі магнію і калію глюконової 

кислоти пригнічують активність реакцій вільнорадикального окислення ліпідів і 

білків, обмежують зниження активності супероксиддисмутази, зменшують 

вміст молочної кислоти в кардіоміоцитах [44, 63].  

Саме фактором,  який провокує синдром реперфузії, є 

внутрішньоклітинний дефіцит магнію і значне (постішемічне) підвищення 

концентрації іонів кальцію всередині клітини, що обумовлюють електричну 

нестабільність міокарда і проявляються, насамперед, порушеннями серцевого 

ритму. Препарати магнію давно використовуються як антиаритмічні засоби, які 

поєднують властивості антиаритміків I (мембраностабілізуючі) і IV класів 

(антагоністи кальцію). Магній запобігає втраті калію клітиною і зменшує 

варіабельність тривалості інтервалу QT, які є прогностично несприятливим 

фактором розвитку фатальних аритмій. Framingham Heart Study показало, що 

тривала гіпомагніємія корелює з високою частотою виникнення ШЕ, тахікардії, 

фібриляції шлуночків, а при оцінці результатів рандомізованого клінічного 

дослідження PROMISE Study зроблено висновок про більшу частоту ШЕ і 

високої летальності в групі хворих із гіпомагніємією порівняно з групами, в 

яких відзначалася нормо- і гіпермагніємія. Результати мета-аналізів щодо 

ефективності і безпечності магнієвої терапії при фібриляції передсердь показали 
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успішний контроль частоти шлуночкової відповіді. Особливе значення має 

властивість магнію попереджувати втрату К+ кардіоміоцитами  і зменшувати 

дисперсію інтервалу QT (різниці між QTmax і QTmin). Це є важливо, оскільки 

синдром подовженого QT є прогностично несприятливим чинником виникнення 

аритмій, у тому числі й фатальних [31]. Власне синдром подовженого QT 

розглядається як маркер РКС внаслідок шлуночкової пірует-тахікардії (torsades 

de pointes) та фібриляції шлуночків.  

Застосування препаратів магнію в лікуванні осіб із подовженим 

інтервалом QT є патогенетичною терапією, що нормалізує тривалість інтервалу 

QT і запобігає виникненню аритмій. У кардіології використовують 

антиішемічний, антиаритмічний, гіпотензивний, діуретичний ефекти магнію, які 

досягаються і при відсутності явних ознак його дефіциту.  

Препарати магнію нейтралізують багато симптомів, пов’язані з дефіцитом 

цього елемента: нормалізують артеріальний і внутрішньочерепний тиск, 

запобігають судомному скороченню м’язів, знімають спазми судин, синдром 

хронічної  втоми, знижують рівень холестерину крові, проявляють 

судинорозширювальну і спазмолітичну дію. Ефективність препаратів магнію в 

кардіологічній практиці доведена в численних експериментальних та клінічних 

дослідженнях при ІХС, порушеннях серцевого ритму, ХСН, ІМ [35, 68]. При 

ХСН серед причин дефіциту магнію розглядають підвищення активності 

симпатоадреналової і ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, застійні 

явища в шлунково-кишковому тракті і недостатню абсорбцію іонів, вплив 

лікарських препаратів (серцевих глікозидів та діуретиків), що сприяють 

екскреції магнію [38, 324]. 

Таким чином, на сучасному етапі перед дослідниками залишається 

відкритим питання ефективності використання солей магнію і калію глюконової 

кислоти, еплеренону та ривароксабану в лікуванні хворих із ХСН та подальшого 

вивчення впливу цих препаратів на попередження ускладнень цього 

захворювання в пацієнтів із перенесеним ІМ.  
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Все викладене вище свідчить про те, що проблема ХСН ішемічної 

етіології є актуальною і потребує прицільного вивчення. Прогноз виживання 

таких пацієнтів багато в чому залежить від вираженості постінфарктного 

ремоделювання і ступеня міокардіальної дисфункції. Своєчасна реперфузійна 

терапія дозволяє попередити ці явища. Актуальним питанням є детальне 

вивчення згаданих чинників залежно від проведеної реваскуляризації та 

розробка диференційованого алгоритму із застосуванням солей магнію і калію 

глюконової кислоти, еплеренону та ривароксабану.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ 

Дослідження проводилося на базі Івано-Франківського обласного 

клінічного кардіологічного диспансеру. 

 

2.1. Об’єкт дослідження 

Здійснено 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 Q, QS-ІМ та 22 пацієнтів із перенесеним ІМ без ознак ХСН. 15 

практично здорових осіб склали групу контролю норми.  

Діагностику та лікування хворих об'єктивізували відповідно до чинних 

стандартів ведення пацієнтів із ХСН, які ґрунтуються на клінічному протоколі 

надання медичної допомоги хворим із ХСН, затвердженому Наказом МОЗ 

України №436 від 03.07.2006 «Протокол надання медичної допомоги хворим із 

хронічною серцевою недостатністю», рекомендаціями Європейського 

кардіологічного товариства (ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of 

acute and chronic heart failure, 2016) та Асоціації кардіологів України з 

діагностики та лікування ХСН (2017) [71]. 

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 «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) допомоги та медичної 

реабілітації хворим на гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», 

рекомендаціями Європейського кардіологічного товариства (ESC Guidelines for 

the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-

segment elevation 2017) [204], Асоціації кардіологів України щодо ведення 

пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (2013) [72]. 

Відповідно до мети та поставлених завдань була розроблена структура 

дослідження та розподіл обстежених хворих за групами.  
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На першому етапі дослідження всі хворі із ХСН II А стадії за 

класифікацією Василенка-Стражеска II-III ФК були рандомізовані на 2 групи 

залежно від проведеної реперфузійної терапії шляхом стентування ІЗВА в 

гострий період ІМ, чи за її відсутності: 

І) – хворі з ХСН після проведеної реперфузійної терапії в гострий період 

ІМ шляхом стентування (n=84); 

II) – 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 контрольну групу 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, АСК – 100 мг/добу, аторвастатин у дозі 40 

мг/добу,  еналаприл – 5-10 мг/добу, триметазидин – 70 мг/добу, торасемід – 10 

мг/добу) – БТ (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 днів) із 

переходом на 0,36 г (1 капсулу) 3 рази на добу – БТ+С (n=21); 

ІІІ) хворі з ХСН, яким на фоні БТ призначали еплеренон 25→50 мг на 

добу – БТ+Е (n=23); 

IV) хворі з ХСН, які отримували лікування препаратами БТ разом із 

ривароксабаном у дозі 2,5 мг 2 рази на добу – БТ+Р (n=20). 

Ритмокор (солі магнію і калію глюконової кислоти фірми «ФарКоС», 

Україна, Київ) затверджений Наказом МОЗ від 06.05.2010 №386, реєстраційне 

посвідчення UA/3122/01/01. Препарат призначали по 0,72 г (2 капсули) 3 рази на 

добу (7 днів) із переходом на 0,36 г (1 капсулу) 3 рази на добу за 10–15 хв. до 

їди, 3–4 рази на добу. 
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Еплетор (еплеренон ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ, Україна) 

затверджений Наказом МОЗ України №995 від 07.12.2012 (реєстраційне 

посвідчення UA/12623/01/02). Препарат призначали по 25→50 мг на добу 

незалежно від прийому їди. 

Ксарелто (ривароксабан виробництва Байєр Шерінг Фарма АГ, 

Німеччина) затверджений Наказом МОЗ України № 968 від 12.11.2013 

(реєстраційне посвідчення UA/9201/01/01). Препарат призначали по 2,5 мг 2 

рази на добу незалежно від прийому їди. 

Хворі спостерігалися амбулаторно через 1, 3, 6 та 12 місяців після 

проведеного лікування. Досліджувані групи були однорідні за віком, статтю, 

тяжкістю захворювання, тривалістю постінфарктного періоду, інтенсивністю 

клінічних проявів, особливостями ураження вінцевих судин, факторами ризику, 

що стало основою для проведення рандомізації. Критерієм включення хворих 

був перенесений не раніше, ніж за 28 днів до початку дослідження Q, QS-ІМ. 

Проаналізовано в ретроспективному аналізі щодо деяких захворювань (рання 

післяінфарктна стенокардія, ГСН, синдром Дреслера, порушення ритму і 

провідності). 

У дослідження не включали хворих з гострими та хронічними запальними 

захворюваннями серцево-судинної системи (ендокардит, міокардит, 

перикардит), НС, у перші 28 днів після перенесеного ІМ, із тяжкими 

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

стадії за класифікацією М.Д. Стражеска та В.Х. Василенка, що відповідало ІV 

ФК (NYHA), із 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 цей час), 

із проведеним аорто-коронарним шунтуванням.  

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

жінки – 30,7% (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Розподіл обстежених хворих за статтю. 

 

Середній вік хворих становив (51,8±2,64) років: чоловіків – (50,9±1,4) 

років, жінок – (58,3±1,8) років. Найчисленнішою була група пацієнтів віком 45-

59 і 60-74 років, відповідно 52,9 % і 32,8 % (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 

Розподіл обстежених хворих за віком і статтю 

Стать Вік, роки Всього 

середній зрілий похилий  

30-44 р. 45-59 р. 60-74 р. 

Чоловіки 12 62 23 97 (69,3%) 

Жінки 8 12 23 43 (30,7%) 

Всього 20 (14,3%) 74 (52,9%) 46 (32,8%) 140 (100%) 

Примітка. Вказана абсолютна кількість хворих, у дужках – відсоток від 

загальної кількості осіб. 

 

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

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

(50,9±1,4) років, жінок – (58,3±1,8) років. Найчисельнішою були групи пацієнтів 

віком 45-59 років (52,9%) і 60-74 років (32,8%) (табл. 2.1).  

 

2.2. Методи дослідження 

Була проведена детальна оцінка загальноклінічних, а також спеціальних 

лабораторних та інструментальних методів обстеження. Застосовувалися 

традиційні клінічні методи: вивчення скарг, анамнезу хвороби та анамнезу 



59 

 

  

життя, використовували шкали (ШОКС, GRACE, TIMI), загальноприйняте 

фізикальне обстеження, ЕКГ. Визначали також ЧСС, рівні систолічного та 

діастолічного артеріального тиску. Обстеження хворих включало також: 

трансторакальну ЕхоКГ, ХМ ЕКГ, КАГ, шестихвилинний тест ходьби. 

Досліджували рівні галектину-3, GDF-15, NT-proBNP, альдостерону в сироватці 

крові, визначали ліпідний спектр крові, АДФ-індуковану агрегацію 

тромбоцитів, електроліти, ШКФ, креатинін, сечовину, аланінамінотрансферазу 

(АЛТ), аспартатамінотрансферазу (АСТ). 

Для оцінки тяжкості клінічних проявів проводили бальну оцінку тяжкості 

ХСН за ШОКС, зміст якої полягає в зборі анамнезу і фізикальному обстеженні 

хворого (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 

Шкала оцінки клінічного стану пацієнта у модифікації В.Ю. Мареєва 

Примітки: максимально можлива сума балів – 20 (критична ХСН); 0 балів-повна 

відсутність ознак ХСН. *- визначається лише для хворих із синусовим ритмом. 

Скарги Бали 

1. Задишка: 0- ні 1- при 

навантаженні 

2- у спокої - 

2. Зміна маси хворого 

за останній тиждень: 

0- ні 1- збільшився - - 

3. Скарги на перебої в 

роботі серця: 

0- ні 1- є - - 

4. Положення хворого 

в ліжку: 

0- 

горизонталь

-но 

1- з припідня- 

тим головним 

кінцем  

2- 

1+приступ

и задишки 

3- сидячи 

5. Набухання шийних 

вен: 

0- ні 1- лежачи 2- стоячи - 

6. Хрипи в легенях: 0- ні 1- нижні 

відділи (до 

1/3) 

2- до 

лопаток 

(до 2/3) 

3- над всією 

поверхнею 

легень 

7.Присутність ритму 

галопу*: 

0- ні 1- є - - 

8. Печінка: 0- не 

збільшена 

1- до 5 см 2- більше 5 

см 

- 

9. Набряки: 0- ні 1- пастозність 2- набряки 3- анасарка 

10. Рівень АТ: 0- >120 - 2- <100 

мм.рт.ст. 

- 
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Під час обстеження виставляли бали відповідно до пунктів 1-10. Усього 

максимально хворий може набрати 20 балів. Кількість балів, що дорівнює нулю, 

– означає повну відсутність ознак ХСН, за значення ≤ 3 балів верифікували I 

ФК; 4-6 балів – II ФК; 7-9 балів – III – ФК; > 9 балів – IV ФК хворого із ХСН. 

Крім цього, використання цієї шкали в динаміці дозволяє оцінити ефективність 

проведеного лікування ХСН, що підтверджено в процесі багатоцентрових 

досліджень ФАСОН, БЕЗЕ, СНЕГОВИК. 

 Оцінку ризику смертності, реінфаркту та повторного ІМ проводили за 

шкалою ризику GRACE. 

Вихідний ризик смерті у хворих із ХСН після перенесеного ІМ визначали 

за шкалою ТІМІ [147], в якій враховували такі предиктори ризику, як вік старше 

65 років, артеріальна гіпертензія, ІХС, цукровий діабет, ↑ST в V2-V5, блокада 

лівої ніжки пучка Гіса (ЛНПГ), Killip II-IV, ЧСС >100 уд/хв., АТ<100 мм.рт.ст., 

маса тіла <7 кг, відсутня реперфузія в перші 4 години. Оцінювали наявність 

незалежних предикторів у балах, суму співставляли зі шкалою ризику, 

вірогідність смерті визначали у відсотках. 

ЕКГ проводили на електрокардіографі Cardiofax (Electrokardiograph, ECG 

8820G, Німеччина) у 12 загальноприйнятих відведеннях із записом не менше 4 

серцевих комплексів PQRST, при швидкості руху плівки 50 мм/с. За даними 

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

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

ГЛШ, наявність  порушень ритму та провідності серця. 

Із метою визначення змін толерантності до фізичного навантаження 

проводили шестихвилинний тест ходьби після проведеного лікування. 

Шестихвилинний тест-ходьбу проводили в лікарняному коридорі 

довжиною 30-50 м. Після вимірювання вихідних рівнів артеріального тиску, 

частоти серцевих скорочень та реєстрації ЕКГ хворому пропонували протягом 6 

хвилин ходити по коридорі, після чого вимірювали (у метрах) пройдену 

дистанцію. Темпи ходьби пацієнти вибирали самостійно з таким розрахунком, 

щоб після закінчення тесту вони могли б продовжувати ходьбу без появи 
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задишки, мʼязової стомлюваності або тяжкості в ногах. Якщо під час відведених 

на дослідження 6 хвилин хворий ішов занадто швидко і з’являлися перераховані 

вище симптоми, він знижував темп ходьби або навіть зупинявся, причому ця 

затримка  включалася в загальну тривалість тесту – 6 хвилин.  

Визначали відстань, яку пройшли пацієнти, рівень задишки за шкалою 

Борга та ФК ХСН. Фізичну толерантність за даними шестихвилинного тесту-

ходьби оцінювали наступним чином: при ХСН І ФК за 6 хвилин пацієнт може 

пройти 550 – 426 м, при ХСН II ФК – 425 –300 м, при ХСН III ФК – 300 –150 м, 

при ХСН IV ФК за 6 хвилин хворий не може подолати відстань у 150 м. 

Із метою відновлення прохідності ІЗВА хворим проводили селективну 

поліпозиційну КАГ за методикою M. Judkins та реперфузійну терапію шляхом 

стентування BMS у відділенні малоінвазивної діагностики і лікування ЦМКЛ. 

Синхронно із введенням контрастної речовини (верографін-76%) проводили 

рентгенофільмування зі швидкістю 50 кадрів у секунду на ангіографічній 

установці «Pandoros-Optimatic» фірми «Siеmens» ФРН. Устя артерії серця 

катетеризували провідниковим катетером. Через нього проводили спеціальний 

провідник, по якому «як по рейці» до місця ураження доставлявся балон-катетер 

та попередньо розширялася атеросклеротична бляшка. Балон-катетер змінювали 

на балон зі стентом, що під рентгеноскопічним контролем проводили до місця 

передбачуваної імплантації. Потім балон зі стентом роздували під тиском 10-14 

атм, після чого проводили контрольну КАГ для визначення правильності 

установки стента у ВА. За гемодинамічно значущий стеноз вважали звуження 

просвіту магістральних артерій не менше ніж на 50%. Результати КАГ 

оцінювалися за ступенем звуження просвіту ІЗВА, локалізації стенозу, кількості 

уражених ВА і за поширеннням ураження, визначався рівень кровотоку в ній за 

критеріями TIMI. Також визначали локалізацію та поширеність 

атеросклеротичного ураження в інших ВА. Ознакою наявності 

атеросклеротичного ураження ВА вважали присутність у ній стенозу будь-якого 

ступеня. Сумарне ураження артерій серця вираховували за методикою Ю.С. 

Петросяна і Д.Г. Іоселіані. 
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ХМ ЕКГ було наступним етапом обстеження хворих. ХМ ЕКГ проводили 

за допомогою системи «Кардіолаб» виробництва фірми «ХАИ-МЕДИКА» 

(м.Харків, Україна) за допомогою рекордера з наступним аналізом на 

дешифраторі в автоматичному, напівавтоматичному та візуальному режимах. 

Хворі протягом усього періоду дослідження вели детальний щоденник за 

уніфікованою схемою, в який вносили інформацію про суб’єктивні відчуття, що 

виникали в зв’язку з виконанням навантажень. Пацієнтам проводився чіткий 

інструктаж щодо ретельної реєстрації в щоденнику нападів стенокардії. При 

аналізі даних ХМ ЕКГ оцінювали наступні показники: середню ЧСС, фактор, 

що провокує ішемію, кількість епізодів ішемії та час їх виникнення протягом 

доби, середню амплітуду депресії/елевації сегмента ST (мм), середню частоту 

ішемічного епізоду, середню тривалість одного епізоду ішемії (хв.), сумарну 

тривалість ішемії за добу (хв./добу); порівнювали вказані показники денного та 

нічного періодів доби. Критеріями ішемії міокарда вважали  зміни на ЕКГ у 

вигляді дислокацій сегмента ST щодо ізолінії. 

Оцінювали також максимальне значення амплітуди девіації сегмента ST. 

Крім того, визначали появу супутніх порушень ритму під час ішемії міокарда. 

Відзначали загальну кількість СВЕ та ШЕ, визначали клас ШЕ за В. Lown. 

Аналіз параметрів ТСР проводили за критеріями, запропонованими G. Schmidt і 

співавторами із визначенням показників «початку» та «нахилу» ТСР.  

Показник HRТО – це відношення між сумою значень перших двох 

синусових інтервалів RR, які настають після екстрасистоли і двох синусових 

інтервалів RR, що передують екстрасистолі, до суми двох синусових інтервалів 

RR до екстрасистоли: 

HRТО (%) = ((RR1+ RR2) – (RR-3+ RR-2))/(RR-3+ RR-2); 

 де RR1 , RR2  – інтервали, що настають після компенсаторної паузи, RR-3 ,  

RR-2 – інтервали, які передують ШЕ.  

Для визначення HRТS (мс/RR) розраховували нахил зміни RR інтервалів 

за допомогою прямих ліній регресії для кожних 5 RR інтервалів із 20, які 

виникають після компенсаторної паузи. За значення HRТS приймали 
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максимальний регресійний нахил. Значення HRТО < 0% і HRТS > 2,5 мс/RR 

вважали нормальними, а HRТО > 0% і HRТS < 2,5 мс/RR – патологічними. 

Внутрішньосерцеву та системну гемодинаміку вивчали методом ЕхоКГ на 

апараті «CARIS-PLUS» («Biomedice», Італія) за допомогою датчика 2,5-МГц. 

Визначали розмір лівого передсердя (ЛП), розмір ЛШ у систолу кінцевого 

систолічного розміру (КСР) і діастолу кінцевий діастолічного розміру (КДР), 

товщину міжшлуночкової перетинки (ТМШП) і товщини задньої стінки (ТЗС) 

ЛШ у діастолу; розраховували ФВ ЛШ, ударний об’єм (УО), КДО, КСО, масу 

міокарда ЛШ (ММЛШ), ІММЛШ, індекс «стінка-радіус». В імпульсному 

доплерівському режимі вивчали показники трансмітрального потоку: 

максимальну швидкість раннього діастолічного наповнення (Е) і максимальну 

швидкість (А) наповнення ЛШ під час систоли ЛП, їх відношення (Е/А), 

тривалість ізоволюмічної релаксації (IVRT). 

У категорію пацієнтів з проміжним рівнем ФВ ЛШ потрапляли особи з 

ФВ ЛШ від 40 до 49%, зі ЗФВ – 50% і вище. Розрізняли три ступені ДД ЛШ: 

порушення розслаблення − легкий ступінь ДД (І тип ДДЛШ, де Е/А<1), 

помірний ступінь ДД (ІІ тип ДДЛШ, де Е/А=1) та важкий ступінь ДД (ІІІ тип 

ДДЛШ, де відповідно Е/А>1). 

При вивченні скорочувальної здатності міокарда ЛШ виявляли наступні 

варіанти порушень локальної контрактильності. Гіпокінезія – скорочення 

радіуса сегмента в систолу відносно його розміру в діастолу в межах 25-10%. 

Амплітуда руху задньої стінки ЛШ менше 0,8 см, а міжшлуночкової перетинки 

– менше 0,5 см. Гіперкінезія – збільшення фракції скорочення напівосей більш, 

ніж на 55%. Амплітуда руху задньої стінки ЛШ більше 1,5 см, а 

міжшлуночкової перетинки більше 1,0 см. Акінезія – зменшення фракції 

скорочення півосей менш, ніж на 10%. Дискінезія – збільшення радіуса 

сегмента в систолу відносно його розміру в діастолу. Скорочувальну здатність 

кожного сегмента міокарда ЛШ оцінювали за чотирьохбальною системою:1 – 

нормокінезія; 2 – гіпокінезія; 3 – акінезія; 4 − дискінезія; кількість балів 
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підсумовували і отриману суму ділили на загальну кількість сегментів, що були 

візуалізовані, розраховували індекс локальної скорочувальної здатності ЛШ.  

Для оцінки регресії ГЛШ аналізували ІММЛШ, г/м
2
. Для цього 

обчислювали ММЛШ за методикою Penn-Convention: 

ММЛШ = 1,06 ((КДР+ТЗС+ТМШП)3 – КДР3) – 13,6, 

де ММЛШ у г; КДР у см; ТЗСЛШ у см;  

ТМШП – товщина міжшлуночкової перегородки ЛШ у см;  

1,06 – коефіцієнт розрахунковий; 13,6 – коефіцієнт розрахунковий. 

Критерії ГЛШ (концентрична та ексцентрична) визначалися за допомогою 

співвідношення ТЗСЛШ до радіуса ЛШ. При значенні цього показника більше 

0,42 – діагностували концентричну ГЛШ, при значенні менше 0,42 – 

ексцентричну ГЛШ. 

Визначення ліпідного спектра крові проводили методом дослідження 

концентрації загального холестерину (ЗХС), ХС ліпопротеїди високої густини 

(ЛПВГ) та ХС ліпопротеїди низької густини (ЛПНГ) та триацилгліцеринів (ТГ). 

Забір крові проводили вранці, через 12-14 год. після останнього прийому їди. Як 

антикоагулянт і антиоксидант застосовували динатрієву сіль 

етилендиамінтетраацетат у концентрації 1 мг/мл. Кров центрифугували через 30 

хв після її забору при 1500 g протягом 20 хв. Отриману плазму витримували    

12 год. у холодильнику, а потім заморожували при -20
о
С. 

Концентрацію ЗХС визначали за методом, який заснований на реакції 

Ліберман-Бурхард (метод S.Ilka) та полягає в тому, що ЗХС у присутності 

оцтового ангідриду та суміші оцтової і концентрованої сірчаної кислот дає 

зелене забарвлення. Використовували набір реактивів фірми «Ольвекс 

Диагностикум» (Росія). 

Дослідження вмісту ТГ здійснювалося за допомогою наборів фірми 

«Ольвекс Диагностикум» (Росія). Принцип цього методу полягає в тому, що ТГ 

омилюються гідроксидом калію в гліцерин, при окисленні якого утворюється 

формальдегід. 
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ХС ЛПВГ визначали в супернатанті після осадження ЛПНГ та 

ліпопротеїнів дуже низької густини (ЛПДНГ) гепарином у присутності іонів 

Mn
2+

 із наступним аналізуванням за методом S.Ilka. 

ШКФ – розраховували за модифікованою формулою MDRD (Modification 

of Diet in Renal Disease Study, 1999): 

ШКФ MDRD (мл/хв/1,73м2) = (186 х (креатинін крові) –1,154 х (вік) – 

0,203) х 0,742 (для жінок). 

Агрегаційну активність тромбоцитів визначали на аналізаторі агрегації 

тромбоцитів АР 2110 SOLAR (Білорусь). Для аналізатора використовували 

плазму з вмістом тромбоцитів 200–400×10
9
/л. Кров відбирали в пробірки з 3,8% 

розчином цитрату натрію в співвідношенні кров/антикоагулянт – 9:1. Вивчали 

АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів (у розведенні 2,5 мкмоль/л) із записом 

агрегатограми та визначенням наступних показників : 

- швидкість агрегації (%/хв) – зміна світлопропускання плазми після   

внесення індуктора агрегації; 

- ступінь агрегації (%) – максимальний рівень світлопропускання плазми 

після внесення індуктора агрегації у відсотках (100% – світлопропускання 

безтромбоцитарної плазми); 

- час агрегації (с) – час досягнення максимального ступеня агрегації. 

Рівень галектину-3 у сироватці крові в нг/мл визначали за допомогою 

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

Антитіла, специфічні до галектину-3, були сорбовані в лунки планшета. 

Людський галектин-3 у зразку або стандарті зв’язується з антитілами в лунки 

планшета. Доданий конʼюгат біотин-моноклональні анти-галектин-3 антитіла 

зв’язуює галектин-3, захоплений попередніми антитілами. Після інкубації і 

промивання із лунок видаляється незв’язаний біотиновий конʼюгат, і в лунки 

добавляли конʼюгат стрептавидин-пероксидазу, який зв’язував біотин, 

конʼюгований з галектином-3. Після вторинної інкубації і промивання із лунок 

видаляється незв’язаний стрептавідиновий конʼюгат, і в лунки добавляли 

субстратний розчин, який взаємодіяв з ферментним комплексом із утворенням 
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забарвленого розчину. Інтенсивність забарвлення, виміряна на довжині хвилі 

450 нм, прямо пропорційна концентрації галектину-3, присутня в зразках. 

Концентрація галектину-3 у зразках визначалася за стандартною кривою, 

створеною по 7 приготовленими розведеннями стандарту. 

Рівень GDF-15 у сироватці крові визначали за допомогою набору Human 

GDF-15/MIC-1 ELISA («BioVendor», Чехія). У мікротитраційні лунки додавали 

100 мкл кожного зразка, інкубували протягом 2,5 годин при кімнатній 

температурі,  промивали 4 рази. Після останнього промивання видаляли всі 

залишки та додавали по 100 мкл біотиніліруваних антитіл у кожну лунку, 

інкубували 1 годину при кімнатній температурі.  Повторювали  промивання. 

Потім вносили 100 мкл приготованого розчину стрептавідину в кожну лунку з 

інкубацією протягом 45 хвилин при кімнатній температурі та повторно 

промивали. Пізніше додавали 100 мкл ферментного субстрату – ТМВ із 

повторною інкубацією протягом 30 хвилин при кімнатній температурі. Вносили 

50 мкл стоп-розчину, який змінює колір від синього до жовтого, інтенсивність 

кольору вимірюється при 450 нм. Рівень GDF-15 визначали у пг/мл.  

Концентрацію альдостерону визначали за допомогою набору 

імуноферментний аналіз (EIA-4128, Aldosterone ELISA) для прямого кількісного 

визначення. Рівень альдостерону визначали в пг/мл. 

Для визначення концентрації NT-proBNP сироватки крові в пг/мл 

використовували набір реактивів ELISA Kit for Human NT-proBNP фірми 

«BIOMEDICA Slovakia s.r.o.» (Словаччина). 

Визначення натрію та калію в сироватці проводилося колориметричним 

методом. Для цього брали венозну кров натщесерце в кількості 4,5 мл з 

додаванням цитрату натрію в кількості 0,5 мл. Результати  розраховували за 

калібрувальним графіком.  

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 

комп’ютерної програми STATISTIKA-7 та пакета статистичних функцій 

програми «Microsoft Excel» на персональному комп’ютері, застосовуючи 

варіаційно-статистичний метод аналізу. Вираховували середню арифметичну 
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величину М, середнє квадратичне відхилення δ, середню помилку середньої 

арифметичної m, число варіанта (n), вірогідність різниці двох середніх 

арифметичних «р», величини р<0,05 оцінювали вірогідними. Кореляційний 

аналіз проводили за коефіцієнтом Пірсона (rxy). Також обчислювали відношення 

шансів (Oddsratio, OR), 95% довірчий інтервал, позитивну та негативну 

прогностичні цінності, χ
2
 критерій. Обчислення OR проводили за допомогою 

таблиці 2×2, де «а» і «с» – числа негативних наслідків лікування в основній і 

контрольній групах, а «b» і «d» – числа позитивних наслідків лікування в цих 

групах. За таких умов OR=а×с:b×d. 95% довірчий інтервал – DІ або СІ 

(Comucativeincidence) визначено за формулою 1,96×m
2
, «р» – за значенням χ

2
 

критерія. Для порівняння вірогідності між групами дослідження щодо 

виникнення клінічних симптомів та фізикальних змін використовувася точний 

критерій Фішера. 

Використовували точково-бісеріальний кореляційний аналіз із метою 

встановлення кореляційних взаємозв’язків між кількісними та якісними 

показниками.
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ 

ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ ІЗ 

ПЕРЕНЕСЕНИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА 

 

У цьому розділі описані результати проспективного та ретроспективного 

дослідження (I етапу), в якому проводили порівняльну оцінку клініко-

патогенетичних характеристик перебігу та лабораторно-інструментальних 

обстежень 140 хворих із ХСН ішемічної етіології залежно від проведеної 

реваскуляризації шляхом стентування в гострий період ІМ чи за її відсутності, 

22 пацієнтів із перенесеним ІМ без ознак ХСН, а також окремі показники 15 

практично здорових осіб. Критерії формування обстежуваних груп хворих із 

ХСН та постінфарктним кардіосклерозом залежно від проведеної реперфузійної 

терапії представлено в розділі 2.  

 

3.1. Клініко-патогенетична характеристика особливостей перебігу 

хронічної серцевої недостатності після перенесеного інфаркту міокарда 

залежно від проведеного стентування 

Було проаналізовано скарги, анамнестичні дані, медичну документацію 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ. Відзначено певну закономірність 

переважання чоловіків середнього віку серед хворих із ХСН та постінфарктним 

кардіосклерозом.  

Проведено об’єктивне фізикальне обстеження хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ залежно від проведеної реваскуляризації шляхом стентування 

в гострий період та за її відсутності.  

Хворі з ХСН та постінфарктним кардіосклерозом без проведеної 

реперфузії в гострий період ІМ скаржилися на задишку, швидку втомлюваність, 

відчуття серцебиття, перебої в роботі серця, набряки кісточок вірогідно частіше, 

ніж пацієнти після проведеної реперфузійної терапії шляхом стентування. 
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Таблиця 3.1 

Характеристика клінічних ознак та об’єктивного фізикального обстеження 

хворих із хронічною серцевою недостатністю після перенесеного  інфаркту 

міокарда  

Ознака Хворі з серцевою недостатністю 

 після перенесеного  

інфаркту міокарда 

Р 

з проведеним 

стентуванням 

(n=84) 

 без проведеного 

стентування 

(n=56) 

Задишка 46 (54,8%) 41 (73,2%) <0,05 

Серцебиття 46 (54,8%) 40 (71,4%) <0,05 

Швидка 

втомлюваність 

44 (52,4%) 41 (73,2%) <0,05 

Перебої в роботі 

серця 

40 (47,6%) 41 (62,1%) <0,05 

Зміщення  меж 

серця: 

20 (23,8%) 17 (30,4%) >0,05 

– вліво 14 (16,7%) 10 (15,2%) >0,05 

– вправо 6 (7,1%) 6 (10,7%) >0,05 

– вверх – 2 (3,6%)  

Ослаблення тонів 

серця 

41 (48,8%) 31 (55,4%) >0,05 

Систолічний шум 

на верхівці 

25 (29,8%) 20 (35,7%) >0,05 

Набряки нижніх 

кінцівок 

43 (51,2%) 39 (69,6%) <0,05 

Ритм галопу 24 (28,6%) 19 (33,9%) >0,05 

Набухання 

шийних вен 

37 (44,0%) 27 (48,2%) >0,05 

Хрипи в легенях 17 (20,2%) 16 (28,6%) >0,05 

Збільшення 

печінки 

26 (31,0%) 23 (41,1%) >0,05 

Примітки: 1. У дужках вказаний відсоток від загальної кількості осіб у групі. 

2. р-вірогідність різниці між групою хворих із проведеною реваскуляризацією 

порівняно з хворими без проведеної реперфузії.  
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Як відображено в табл. 3.1, за даними скарг та об’єктивного обстеження, 

хворі з ХСН після перенесеного ІМ із проведеною реперфузією шляхом 

стентування в кількості 46 (54,8%) пацієнтів та 41 (73,2%) осіб без проведеної 

реваскуляризації скаржилися на задишку (p<0,05). Відчуття серцебиття 

виявляли в 46 (54,8%) хворих після перенесеного ІМ із проведеним 

стентуванням та в 40 (71,4%) обстежених без проведеної реваскуляризації 

(р<0,05). 44 (52,4%) особи після перенесеного ІМ із проведеною реперфузією 

шляхом стентування та 41 (73,2%) хворий із ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеної реваскуляризації скаржились на швидку втомлюваність (p<0,05).  

Скарги на перебої в роботі серця у хворих із ХСН після перенесеного ІМ 

із проведеним стентуванням спостерігали значно рідше, порівняно з особами 

без проведеної реперфузійної терапії – у 40 (47,6%) та 41 (62,1%) пацієнтів, 

відповідно (р<0,05). 

Набряки нижніх кінцівок були основними скаргами в 43 (51,2%) та 39 

(69,6%) хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною реперфузією та 

при її відсутності, відповідно (p<0,05). Зміщення меж серця відзначено в 20 

(23,8%) хворих із проведеною реваскуляризацією, у 14 (16,7%) з яких – за 

рахунок зміщення вліво. Ритм галопу виявляли в 24 (28,6%) пацієнтів після 

перенесеного ІМ із проведеним стентуванням та в 19 (33,9%) хворих без 

проведеної реперфузії (табл. 3.1). Набухання шийних вен було характерним для 

37 (44,0%) та 27 (48,2%) хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною 

реперфузією шляхом стентування ІЗВА в гострий період та при її відсутності, 

відповідно (p>0,05). 

Ослаблення тонів серця виявляли в 41 (48,8%) осіби із ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеною реваскуляризацією та в 31 (55,4%) обстеженого 

без проведеної реперфузії (р>0,05). Хрипи в легенях відзначено в 17 (20,2%) 

пацієнтів із ХСН та проведеним стентуванням в гострий період ІМ. У хворих 

цієї групи в кількості 26 (31,0%) осіб спостерігали збільшення печінки.  

Проаналізовано особливості перебігу постінфарктного періоду залежно 

від наявності факторів ризику. 
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Таблиця 3.2 

Порівняльна характеристика факторів ризику в обстежуваних хворих 

Фактори 

ризику 

Хворі без серцевої 

недостатності з 

проведеним 

стентуванням 

(n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю після 

перенесеного інфаркту міокарда 

з проведеним 

стентуванням 

(n=84) 

без проведеного 

стентування 

(n=56) 

Тютюнопаління 10 (45,5%) 38 (45,2%) 

р>0,05 

34 (60,7%) 

р>0,05; p1>0,05 

Надмірна маса 

тіла 

5 (22,7%) 19 (22,6%) 

р>0,05 

12 (21,4%) 

р>0,05; p1>0,05 

Надмірне 

вживання 

алкоголю 

4 (18,2%) 15 (17,9%) 

р>0,05 

9 (16,1%) 

р>0,05; p1>0,05 

Гіподинамія 8 (36,4%) 27 (32,1%) 

р>0,05 

19 (33,9%) 

р>0,05; p1>0,05 

Артеріальна 

гіпертензія 

4 (18,2%) 18 (21,4%) 

р>0,05 

11 (19,6%) 

р>0,05; p1>0,05 

Тривалі стресові 

чинники 

10 (45,5%) 35 (41,7%) 

р>0,05 

23 (41,1%) 

р>0,05; p1>0,05 

Порушення 

толерантності до 

глюкози 

2 (9,1%) 10 (11,9%) 

р>0,05 

6 (10,7%) 

р>0,05; p1>0,05 

Дисліпідемія 5 (22,7%) 16 (19,0%) 

р>0,05 

10 (17,9%) 

р>0,05; p1>0,05 

Наявність 2 і 

більше факторів 

9 (40,9%) 34 (40,5%) 

р>0,05 

23 (41,1%) 

р>0,05; p1>0,05 

Примітки: 1. Вказаний відсоток від загальної кількості осіб у групі. 2. 

Вірогідність різниці показників порівняно з: р – пацієнтами без серцевої 

недостатності, p1 – хворими з ХСН після перенесеного ІМ без проведеного 

стентування.  

 

Як зафіксовано в табл. 3.2, такий фактор ризику як тютюнопаління був 

притаманний значній частині хворих. У пацієнтів без ознак ХСН відсоток осіб, 

які палять, досягав 45,5%, у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеним 

стентуванням цей показник дорівнював 38 (45,2%), у пацієнтів без проведеної 

реперфузії – 60,7% (p>0,05). Надмірна маса тіла була характерна для 5 (22,7%) 

осіб без ознак ХСН, 19 (22,6%) пацієнтів після проведеної реперфузійної терапії 

та для 12 (21,4%) хворих без проведеного стентування (p>0,05). Малорухливий 

спосіб життя був притаманний для 27 (32,1%) хворих після реваскуляризації та 
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для 19 (33,9%) пацієнтів без проведеної реперфузії (p>0,05). Надмірне вживання 

алкогольних напоїв відзначали в 15 (17,9%) хворих після проведеного 

стентування та в 9 (16,1%) осіб без проведеної реваскуляризації (p>0,05). 

Артеріальну гіпертензію спостерігалали в 4 (18,2%) пацієнтів без ознак 

ХСН, 18 (21,4 %) в осіб із реваскуляризацією та в 11 (19,6%) хворих без 

проведеного стентування. Наявність 2 і більше факторів ризику були відзначені 

в 34 (40,5%) та 23 (41,1%) хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною 

реваскуляризацією та при її відсутності, відповідно.  

Основні ускладнення, які спостерігали в гострому періоді ІМ, виявлені в 

ретроспективному аналізі, наведені в табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3  

Частота ускладнень у гострому періоді інфаркту міокарда 

Ускладнення Хворі з проведеним 

стентуванням без 

серцевої 

недостатності 

(n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю після 

перенесеного інфаркту міокарда 

з проведеним 

стентуванням 

(n=84) 

без проведеного 

стентування 

(n=56) 

Рання 

післяінфарктна 

стенокардія 

1 (4,5%) 8 (9,5%) 

p>0,05 

19 (33,9%) 

p<0,05; p1<0,05 

ГСН (Кіllір I) 9 (40,9%) 27 (32,1%) 

p>0,05 

12 (21,4%) 

p<0,05; p1<0,05 

ГСН (Кіllір II) 8 (36,4%) 20 (23,8%) 

p>0,05 

12 (21,4%) 

p>0,05; p1>0,05 

ГСН (Кіllір III) 3 (13,6%) 19 (22,6%) 

p>0,05 

13 (23,2%) 

p>0,05; p1>0,05 

Синдром 

Дреслера 

1 (4,5%) 7 (8,3%) 

p>0,05 

4 (7,1%) 

p>0,05; p1>0,05 

Порушення 

ритму 

8 (36,4%) 38 (45,2%) 

p>0,05 

23 (41,1%) 

p>0,05; p1>0,05 

Порушення 

провідності 

7 (31,8%) 41 (48,8%) 

p>0,05 

27 (48,2%) 

p>0,05; p1>0,05 

Примітки: 1. Вказаний відсоток від загальної кількості осіб у групі.  

2. Вірогідність різниці показників порівняно з: р – пацієнтами без серцевої 

недостатності, p1 – хворими з ХСН після перенесеного ІМ без проведеного 

стентування. 
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Як засвідчено в табл. 3.3, ранню післяінфарктну стенокардію вірогідно 

частіше реєстрували у хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеної 

реперфузійної терапії в гострий період, ніж у хворих із ХСН після перенесеного 

ІМ із проведеним стентуванням 33,9%, проти 9,5%. 

ГСН (за Т. Killip) діагностували в усіх групах пацієнтів. ГСН Кіllір I 

вірогідно частіше зустрічали у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеним стентуванням, ніж в осіб після перенесеного ІМ без проведеної 

реперфузії 32,1%, проти 21,4%.  

У 23,8% хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною 

реваскуляризацією спостерігали ГСН Кіllір II, у 22,6% осіб виявляли ГСН Кіllір 

III. У пацієнтів після перенесеного ІМ без проведеної реперфузії ГСН Кіllір II 

мала місце в 21,4% осіб (p>0,05), ГСН Кіllір III виявляли в 23,2% пацієнтів 

(p>0,05). 

 Синдром Дреслера був характерним для 1 (4,5%) особи без ознак ХСН, 

для 7 (8,3%) хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеним стентуванням 

та для 4 (7,1%) пацієнтів без проведеної реваскуляризації (p>0,05).  

Порушення ритму виявляли в 36,4% пацієнтів без ознак ХСН, у 45,2% 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною реперфузією шляхом 

стентування ІЗВА в гострий період та в 41,1% осіб без проведеної 

реваскуляризації (p>0,05). Порушення провідності реєстрували в 31,8% осіб без 

ознак ХСН, у 41 (48,8%) пацієнта після проведеної реперфузії та в 27 (48,2%) 

хворих після отриманої консервативної терапії (p<0,05).  

Відзначено, що ризик смерті за шкалою ТІМІ у хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ без проведеної реперфузійної терапії був вищим (ступінь 

ризику >5 балів), ніж у пацієнтів із ХСН після проведеного стентування та в 

осіб без ознак ХСН (ступінь ризику ≤4 бала) (p<0,05). 

Оцінка ризику смертності, реінфаркту та повторного ІМ за шкалою 

ризику GRACE представлена в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Відносний ризик смерті, реінфаркту та повторного інфаркту міокарда за 

шкалою GRACE 

Показники 

шкали 

GRACE, 

% 

Хворі з проведеним 

стентуванням без 

серцевої 

недостатності (n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю після 

перенесеного інфаркту міокарда 

з проведеним 

стентуванням (n=84) 

без проведеного 

стентування (n=56) 

D 3,43±0,12 6,23±0,35 

p<0,001 

9,76±0,55 

p<0,001; p1<0,001 

D6 6,46±0,37 10,32±0,59 

p<0,001 

15,63±0,89 

p<0,00; p1<0,001 

DМ 6,97±0,45 15,76±0,67 

p<0,001 

26,85±1,54 

p<0,001; p1<0,001 

DМ6 21,23±1,18 25,31±1,43 

p<0,05 

26,65±1,83 

p<0,05; p1>0,05 

Примітка: вірогідність різниці показників порівняно з: р – пацієнтами без 

серцевої недостатності, p1 – хворими із ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеного стентування.  

 

Як видно з табл. 3.4, при оцінці ризику смертності, реінфаркту та 

повторного ІМ за шкалою ризику GRACE встановлено, що тотальний ризик 

смертності, реінфаркту чи повторного ІМ під час перебування в стаціонарі (D) 

хворих із проведеним стентуванням без ознак ХСН склав (3,43±0,12) %, через 6 

місяців (D6) – (6,46±0,37) %. У хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеною реваскуляризацією D становив (6,23±0,35) % (p<0,001), D6 – 

(6,46±0,34) % (p<0,001).  

Ризик смерті з можливістю виникнення реінфаркту під час перебування в 

стаціонарі (DМ) дорівнював (15,76±0,67) % (p<0,001), а смерть чи повторний ІМ 

через 6 місяців (DМ6) – (25,31±1,43) %, що вірогідно вище порівняно з 

аналогічними показниками осіб без ознак ХСН. У хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ без проведеної реперфузії D склав (9,76±0,55) % (p<0,001), 

через 6 місяців – (15,63±0,89) % (p<0,001), DМ – (26,85±1,54) % (p<0,001), а DМ 

– (26,65±1,83) % (p<0,05).  
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Отже, ризик смерті у хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеної 

реваскуляризації був вірогідно вищим, ніж в осіб після проведеного 

стентування та в пацієнтів без ознак ХСН.  

Клінічна характеристика хворих залежно від величини перенесеного ІМ та 

його локалізації наведена в табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5 

Характеристика перенесеного інфаркту міокарда у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю 

Характеристика Хворі з проведеним 

стентуванням без 

серцевої 

недостатності 

(n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю після 

перенесеного інфаркту міокарда 

 з проведеним 

стентуванням 

(n=84) 

 без проведеного 

стентування 

(n=56) 

Q-інфаркт 

міокарда 

12 (54,5%) 56 (66,7%) 

p>0,05 

34 (60,7%) 

p>0,05; p1>0,05 

QS-інфаркт 

міокарда 

10 (45,5%) 28 (33,3%) 

p>0,05 

22 (39,3%) 

p>0,05; p1>0,05 

Первинний 

інфаркт міокарда 

22 (100%) 69 (82,1%) 

p>0,05 

41 (73,2%) 

p>0,05; p1>0,05 

Повторний 

інфаркт міокарда 

- 15 (17,9%) 

p>0,05 

15 (26,8%) 

p>0,05; p1>0,05 

Локалізація інфаркту міокарда: 

Передньо-

верхівкова стінки  

5 (22,7%) 21 (25,0%) 

p>0,05 

10 (17,9%) 

p>0,05; p1>0,05 

Передньо-

перетинково-

верхівкова стінка 

4 (18,2%) 16 (19,0%) 

p>0,05 

9 (16,1%) 

p>0,05; p1>0,05 

Верхівково-

бокова стінка 

3 (13,6%) 13 (15,5%) 

p>0,05 

11 (19,6%) 

p>0,05; p1>0,05 

Нижня стінка  9 (40,9%) 27 (32,1%) 

p>0,05 

19 (33,9%) 

p>0,05; p1>0,05 

Циркулярне 

пошкодження 

1 (4,5%) 7 (8,3%) 

p>0,05 

7 (12,5%) 

p>0,05; p1>0,05 

Примітки: 1. Вказаний відсоток від загальної кількості осіб у групі.  

2. Вірогідність різниці показників порівняно з: р – пацієнтами без серцевої 

недостатності, p1 – хворими з ХСН після перенесеного ІМ без проведеного 

стентування. 
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За даними табл. 3.5, Q-ІМ відзначали в 56 (66,7%) хворих із ХСН після 

проведеного стентування, у 34 (60,7%) пацієнтів після перенесеного ІМ без 

проведеної реваскуляризації та в 54,6% осіб без ознак ХСН (p>0,05). QS-ІМ 

верифікували у 28 (33,3%) хворих із ХСН після проведеної реперфузії, у 39,3% 

пацієнтів після проведеної консервативної терапії та в 10 (45,5%) осіб без ознак 

ХСН (p>0,05). У 82,1% хворих із ХСН після проведеного стентування 

реєстрували первинний ІМ та в 17,9% осіб – повторний ІМ (p>0,05). У хворих 

без проведеної реваскуляризації первинний ІМ спостерігали в 73,2%, повторний 

– в 26,8% пацієнтів (p>0,05). У 100% осіб без ознак ХСН діагностували 

первинний ІМ.  

Пошкодження передньо-верхівкової ділянки міокарда відзначали в 5 

(22,7%) осіб без ознак ХСН, 21 (25,0%)  хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеним стентуванням та в 10 (17,9%) пацієнтів без проведеної 

реперфузійної терапії (p>0,05). Пошкодження передньо-перетинково-

верхівкової ділянки міокарда діагностували в 4 (18,2%) пацієнтів без ознак 

ХСН, 16 (19,0%) хворих після проведеної реперфузійної терапії та для 16,1% 

хворих без проведеного стентування (p>0,05). 

Пошкодження верхівково-бокової ділянки мало місце в 13 (15,5%) осіб 

після проведеної реваскуляризації в гострий період ІМ та в 19,6% пацієнтів без 

проведеної реперфузії. Пошкодження нижньої стінки було характерне для 9 

(40,9%) обстежених пацієнтів без ознак ХСН, 27 (32,1%) особам із 

реваскуляризацією та 19 (33,9%)  хворим без проведеного стентування  (p>0,05). 

Циркулярне пошкодження спостерігали в 8,3% та 12,5% хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеною реваскуляризацією та при її відсутності, 

відповідно (p>0,05). 

Для уточнення ФК ХСН в обстежуваних хворих був використаний тест із 

шестихвилинною ходьбою. Важкість і динаміку основних симптомів ХСН після 

перенесеного ІМ визначали за ШОКС. У табл. 3.6 наведені результати 

толерантності до фізичного навантаження у хворих із ХСН після перенесеного 

ІМ залежно від проведеної реваскуляризації. 
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Таблиця 3.6 

Толерантність до фізичного навантаження та результати шкали оцінки 

клінічного стану в обстежених хворих 

Показники Хворі з серцевою недостатністю після 

перенесеного інфаркту міокарда 

Р 

з проведеним 

стентуванням (n=84) 

без проведенного 

стентування (n=56) 

Тест із шестихвилинною 

ходьбою, м 

279,85±16,28 237,29±10,05 <0,05 

ШОКС, бали 6,8±1,4 7,3±1,3 >0,05 

Примітки: 1. У дужках вказаний відсоток від загальної кількості осіб у групі.  

2. р-вірогідність різниці між групою хворих із проведеною реваскуляризацією 

шляхом стентування порівняно з хворими без проведеної реперфузії.  

 

Як видно з табл. 3.6, за даними тесту з шестихвилинною ходьбою, у 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеним стентуванням відзначали 

вірогідне збільшення відстані, яку вони подолали (279,85±16,28) м, порівняно з 

особами без проведеної реперфузії, де зазначений показник становив 

(237,29±10,05) м (p<0,05). За ШОКС кількість балів у хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеною реваскуляризацією шляхом стентування ІЗВА 

дорівнювала 6,8±1,4, порівняно з особами без проведеної реперфузійної терапії 

– 7,3±1,3 (p>0,05). 

У групі хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною 

реваскуляризацією кількість балів, що відповідала ІІ ФК становила 4,53±0,16, а 

при ІІІ ФК – 7,38±0,35. У хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеного 

стентування кількість балів за ШОКС, що відповідала ІІ ФК, дорівнювала 

6,29±0,27, а при ІІІ ФК – 8,82±0,11.  

У 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). 

Проаналізовано особливості ЕКГ-обстеження у хворих після перенесеного 

ІМ. Результати ЕКГ відображені в табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Результати електрокардіографічного обстеження хворих 

Результат ЕКГ Хворі з 

проведеним 

стентуванням 

без серцевої 

недостатності 

(n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю 

після перенесеного інфаркту 

міокарда 

з проведеним 

стентуванням 

(n=84) 

без проведеного 

стентування 

(n=56) 

Синусова тахікардія 2 (9,1%) 11 (13,1%) 

p>0,05 

6 (10,7%) 

p>0,05; p1>0,05 

Синусова 

брадикардія 

1 (4,5%) 8 (9,5%) 

p>0,05 

4 (7,1%) 

p>0,05; p1>0,05 

Шлуночкова 

екстрасистолія 

2 (9,1%) 8 (9,5%) 

p>0,05 

17 (30,4%) 

p<0,05; p1<0,05 

Суправентрикулярна 

екстрасистолія 

1 (4,5%) 12 (14,3%) 

p>0,05 

15 (26,8%) 

p<0,05; p1<0,05 

Повна блокада лівої 

н. пучка Гіса 

3 (13,6%) 16 (19,0%) 

p>0,05 

15 (26,8%) 

p>0,05; p1>0,05 

Неповна блокада 

лівої н. пучка Гіса 

2 (9,1%) 10 (11,9%) 

p>0,05 

12 (21,4%) 

p>0,05; p1>0,05 

Повна блокада 

правої н. пучка Гіса 

- 9 (10,7%) 3 (5,4%) 

p>0,05; p1>0,05 

Неповна блокада 

правої н. пучка Гіса 

- 10 (11,9%) 6 (10,7%) 

p>0,05; p1>0,05 

Прояви гіпоксії 

міокарда 

11 (50,0%) 50 (59,5%) 

p>0,05 

34 (60,7%) 

p>0,05; p1>0,05 

Вогнищеві рубцеві 

зміни міокарда 

20 (90,9%) 76 (90,5%) 

p>0,05 

54 (96,4%) 

p>0,05; p1>0,05 

Інверсія зубця Т 7 (31,8%) 20 (23,8%) 

p>0,05 

20 (35,7%) 

p>0,05; p1>0,05 

Депресія сегмента 

ST 

1 (4,5%) 20 (23,8%) 

p>0,05 

5 (8,9%) 

p>0,05; p1>0,05 

Елевація сегмента ST 2 (9,1%) 9 (10,7%) 

p>0,05 

7 (12,5%) 

p>0,05; p1>0,05 

Синдром ранньої 

реполяризації 

шлуночків 

1 (4,5%) 4 (4,8%) 

p>0,05 

13 (23,2%) 

p<0,05; p1<0,05 

Гіпертрофія лівого 

шлуночка 

2 (9,1%) 9 (10,7%) 

p>0,05 

19 (33,9%) 

p<0,05; p1<0,05 

Примітки: 1. Вказаний відсоток від загальної кількості осіб у групі. 

2. Вірогідність різниці показників порівняно з: р – пацієнтами без серцевої 

недостатності, p1 – хворими з ХСН після перенесеного ІМ без проведеного 

стентування.  

1
3
8
 13

9
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Як видно із табл. 3.7, за даними ЕКГ-обстеження, вогнищеві рубцеві зміни 

спостерігали в 20 (90,9%) пацієнтів після перенесеного ІМ із проведеною 

реперфузійною терапією без ознак ХСН, депресія сегмента ST – у 1 (4,5%) 

чоловіка, елевація сегмента ST – у 2 (9,1%) осіб, інверсія зубця Т мала місце в 7 

(31,8%) хворих. ШЕ була притаманна 2 (9,1%) обстежуваним хворим, СВЕ  – 1 

(4,5%) пацієнту без ознак ХСН (табл. 3.7). Неповну блокаду ЛНПГ 

верифікували в 2 (9,1%) осіб. 3 (13,6%) особам без ознак ХСН була притаманна 

повна блокада ЛНПГ.  

У 130 (92,9%) хворих із ХСН після перенесеного ІМ діагностували 

вогнищеві рубцеві зміни, депресію сегмента ST верифікували в 25 (17,9%) 

пацієнтів, елевацію сегмента ST – у 16 (11,4%) осіб, інверсія зубця Т була 

характерна 40 (28,6%) обстежених хворих. Серед порушень серцевого ритму 

найчастіше виявляли ШЕ – у 25 (17,9%) осіб та СВЕ – у 27 (19,3%) хворих із 

ХСН після перенесеного ІМ. ЛНПГ виявили в 22 (15,7%) пацієнтів. У 31 (22,1%) 

хворого із ХСН після перенесеного ІМ діагностовано повну блокаду ЛНПГ. 

Неповну блокаду правої ніжки пучка Гіса верифікували в 16 (11,4%) пацієнтів, 

повну блокаду правої ніжки пучка Гіса спостерігали в 12 (8,6%) осіб. Синдром 

ранньої реполяризації шлуночків виявляли в 1 (4,5%) пацієнта без ознак ХСН та 

в 17 (12,1%) хворих із ХСН після перенесеного ІМ.  

Прояви гіпоксії міокарда були притаманними для 11 (50,0%) осіб без 

ознак ХСН та для 84 (60,0%) хворих із ХСН після перенесеного ІМ. Слід 

зазначити, що в групі обстежуваних хворих із ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеної реперфузії частіше, ніж у пацієнтів із проведеним стентуванням, 

виявляли ознаки ГЛШ 33,9%, синдром ранньої реполяризації ЛШ 23,2% 

(p<0,05). Провідними ЕКГ-змінами у хворих із ХСН після проведеної 

реваскуляризації були синусова тахікардія в 11 (13,1%) осіб, повна та неповна 

блокади правої ніжки пучка Гіса (10,7% та 11,9%), відповідно.  

Результати показників ішемії міокарда залежно від числа уражених ВА в 

обстежених хворих подані в табл. 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Показники ішемії міокарда за даними холтерівського моніторування ЕКГ 

залежно від кількості уражених вінцевих артерій в обстежених хворих 

Ураження 

 

Показник 

Однієї вінцевої 

артерії (n=36) 

Двох вінцевих 

артерій (n=27) 

Трьох і більше 

вінцевих артерій 

(n=23) 

Середня тривалість  

одного епізоду ішемії 

міокарда, хв 

4,23±0,25 6,58±0,39 

р<0,001 

10,69±0,41 

р<0,001; 

p1<0,001 

Середня кількість 

епізодів ішемії міокарда 

протягом доби, ум.од 

1,82±0,14 2,43±0,13 

р<0,01 

4,22±0,16 

р<0,001; 

p1<0,001 

Сумарна тривалість 

зміщення сегмента ST, 

хв./добу 

29,84±1,54 31,93±1,67 

р>0,05 

50,32±2,34 

р<0,001; 

p1<0,001 

Сумарна амплітуда 

депресії ST, мм 

4,23±0,45 6,85±0,71 

р<0,01 

9,02±0,46 

р<0,001;  

p1<0,01 

Сер. значення макс. 

зміщення сегмента ST, 

мм 

1,80,13 2,40,16 

р<0,01 

2,50,17 

р<0,01;  

p1>0,05 

Середнє значення 

глибини зміщення 

сегмента ST, мм 

1,60,12 2,10,12 

р<0,01 

2,10,13 

р<0,01;  

p1>0,05 

Сер. значення ЧСС під 

час депресії сегмента 

ST, за хв. 

71,85±2,94 72,79±2,94 

р>0,05 

75±3,26 

р>0,05;  

p1>0,05 

ЧСС при макс. глибині 

зміщення ST, за хв. 

100,7±4,89 98,7±5,42 

р>0,05 

103,74±2,67 

р>0,05;  

p1>0,05 

Примітка. Вірогідність різниці показників порівняно з: р – ураженням однієї 

вінцевої артерії, p1 – ураженням двох вінцевих артерій. 

 

Проаналізувавши показники ХМ ЕКГ, які представлені в табл. 3.8, ми 

встановили, що для хворих із ХСН після перенесеного ІМ із ураженням трьох і 

більше ВА, характерні вищі значення середньої тривалості одного ішемічного 

епізоду, порівняно з хворими із односудинним та двосудинним ураженням ВА. 

Так, показник рівня середньої тривалості ішемічного епізоду у хворих із ХСН 

після перенесеного ІМ із ураженням трьох і більше ВА був вірогідно вищим, 

порівняно з групою пацієнтів із односудинним ураженням і склав (10,69±0,41) 
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хв та (4,23±0,25) хв (p<0,001), відповідно. У хворих із двосудинним ураженням 

ВА він становив (6,58±0,39) хв (p1<0,001).  

Середній показник кількості ішемічних епізодів у хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ з ураженням однієї  ВА дорівнював (1,82±0,14)/добу, а в 

обстежуваних із двосудинним ураженням – (2,43±0,13)/добу (p<0,01). У хворих 

із ураженням трьох і більше ВА середнє значення аналогічного показника було 

найвищим та становило (4,22±0,16)/добу (p<0,001).  

Середнє значення сумарної тривалості зміщення сегмента ST за добу в 

хворих із ураженням однієї ВА складало (29,84±1,54) хв/добу, у пацієнтів із 

ураження двох ВА становило (31,93±1,67) хв/добу (p>0,05). Водночас у хворих 

із ураженням трьох і більше вінцевих судин цей показник виявився найвищим 

та дорівнював (50,32±2,34) хв/добу (p<0,001).  

Сумарна амплітуда депресії ST була вірогідно вищою у пацієнтів після 

перенесеного ІМ із ураженням трьох і більше ВА, порівняно з групою із 

односудинним ураженням і склала (9,02±0,46) мм та (4,23±0,45) мм, відповідно.  

Середнє значення максимального зміщення сегмента ST у групі осіб із 

трисудинним ураженням складало (2,50,17) мм, а середнє значення глибини 

зміщення сегмента ST у цієї групи становило (2,10,13) мм, що вірогідно вище, 

порівняно з аналогічними показниками у пацієнтів після перенесеного ІМ із 

односудинним ураженням – (1,80,13) мм
 
та (1,60,12) мм, відповідно (p<0,01).  

Середнє значення ЧСС під час депресії сегмента ST у пацієнтів після 

перенесеного ІМ із ураженням однієї ВА дорівнювало (71,85±2,94)/хв, із 

ураженням трьох і більше судин становило  (75±3,26)/хв, із двосудинним 

ураженням – (75±3,26)/хв  (p>0,05). При аналізі динаміки показника середнього 

значення ЧСС при максимальній глибині зміщення ST не виявлено вірогідних 

відмінностей в обстежуваних групах.  

Результати стандартної ЕКГ-обстеження обумовили необхідність 

проведення ХМ ЕКГ, результати представлені в табл. 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Показники холтерівського моніторування ЕКГ у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда 

Показники Хворі з 
проведеним 

стентуванням 
без серцевої 

недостатності 
(n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю 
після перенесеного інфаркту 

міокарда 
з проведеним 
стентуванням 

(n=84) 

без проведеного 
стентування 

(n=56) 

Середня ЧСС в.п. 71,12±3,11 72,23±3,36 

p>0,05 

71,86±3,11 

p>0,05; p1>0,05 

Середня ЧСС д.п. 70,14±3,12 74,59±3,37 

p>0,05 

75,39±3,14 

p>0,05; p1>0,05 

Середня ЧСС н.п. 61,45±3,21 63,13±3,24 

p>0,05 

64,51±3,59 

p>0,05; p1>0,05 

Середнє значення 

P-Q в.п., мс 

0,15±0,02 0,15±0,04 

p>0,05 

0,16±0,02 

p>0,05; p1>0,05 

Середнє значення 

Q-Т в.п, мс 

367±16,21 379±16,35 

p>0,05 

382±18,49 

p>0,05; p1>0,05 

Середнє значення 

макс.кор.Q-Т, мс 

420±21,52 426±21,41 

p>0,05 

426±20,33 

p>0,05; p1>0,05 

Середнє значення 

мін.кор.Q-Т, мс 

362±18,67 367±19,71 

p>0,05 

366±19,21 

p>0,05; p1>0,05 

Суправентрикулярна 

екстрасистолія 

7 (31,8%) 28 (33,3%) 

p>0,05 

34 (60,7%) 

p<0,05; p1<0,05 

Шлуночкова 

екстрасистолія (клас за 

B. Lown): 

5 (22,7%) 20 (23,8%) 

p>0,05 

21 (37,5%) 

p>0,05; p1<0,05 

I 3 (13,6%) 9 (10,7%) 

p>0,05 

15 (26,8%) 

p>0,05; p1<0,05 

II 2 (9,1%) 5 (6,0%) 

p>0,05 

4 (7,1%) 

p>0,05; p1>0,05 

III - 4 (4,8%) 1 (1,8%) p1>0,05 

IV - 2 (2,4%) 1 (1,8%) p1>0,05 

V - - - 

Пароксизм 

суправентрикулярної 

тахікардії 

- 4 (4,8%) 3 (5,4%) p1>0,05 

Пароксизм 

шлуночкової тахікардії 

- 9 (10,7%) 8 (14,3%) p1>0,05 

Примітки: 1. Вказаний відсоток від загальної кількості осіб у групі.  

2. Вірогідність різниці показників порівняно з: р – пацієнтами без серцевої 

недостатності, p1 – хворими з ХСН після перенесеного ІМ без проведеного 

стентування.  
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За даними табл. 3.9, аналізуючи показники ХМ ЕКГ у хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеним стентуванням, установлено, що середня ЧСС в 

денний період (д.п.) становила (74,59±3,37) уд/хв., у нічний період (н.п.) – 

(63,13±3,24) уд/хв. Відповідно у хворих із ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеної реперфузії середня ЧСС в д.п. дорівнювала (75,39±3,14) уд/хв. 

(р>0,05), в н.п. – (64,51±3,59) уд/хв. (р>0,05). У  хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ без проведеної реваскуляризації середнє значення PQ 

становило (0,15±0,04) мс, QT – (368±16,35) мс, а в обстежуваних без 

проведеного стентування ці показники дорівнювали (0,16±0,02) мс (р>0,05) та 

(375±18,49) мс (р>0,05), відповідно.  

Максимально коротке QT в осіб без ознак ХСН дорівнювало     

(420±21,52) мс, у хворих із ХСН після проведеної реваскуляризації склало 

(426±21,41) мс, мінімально коротке QT – (367±10,71) мс, у нестентованих 

пацієнтів ці показники становили (426±20,33) мс (р>0,05) та (366±8,21) мс 

(р>0,05), відповідно.  

Середнє значення мінімально короткого QT у групі без ознак ХСН 

складало (362±18,67) мс. Аналогічний показник у хворих із проведеною 

реперфузією становив (367±19,71) мс, у хворих без стентування величина 

середнього значення мінімально короткого QT дорівнювала (366±19,21) мс 

(p>0,05).   

У хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеної реперфузії 

притаманні найвищі середні значення виникнення як шлуночкової 37,8%, так і 

СВЕ 60,7%.  

Аналіз поширеності шлуночкової тахікардії та інших шлуночкових 

порушень ритму не виявив вірогідних відмінностей між групами обстеження.  

Із метою визначення ризику виникнення порушень серцевого ритму у 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ провели аналіз із дослідженням шансів 

несприятливого/сприятливого перебігу постінфарктного періоду (OR). 
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Рис. 3.1. Шанси виникнення несприятливих кардіоваскулярних подій у 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ. 

 

Термін спостереження становив 12 місяців. Установлено, що у хворих із 

ХСН після перенесеного ІМ без проведеної реваскуляризації, порівняно з 

пацієнтами після проведеного стентування в гострий період, шанси 

несприятливого прогнозу збільшуються в 2-3 рази.  

Зокрема, ризик виникнення СВЕ (OR=3,48 [СI=1,05-11,51]), 

суправентрикулярної тахікардії – (OR=2,88 [СI=1,02-6,1]), а ШЕ (OR=2,15 

[СI=1,04-4,44]). При аналізі шансів виникнення шлуночкової тахікардії  не 

встановлено вірогідної відмінності дослідження. Відношення шансів 

дорівнювало 0,98 при довірчому інтервалі [CI=0,21-6,02] (рис. 3.1). 

Проаналізовано показники гемодинаміки міокарда ЛШ залежно від 

проведего стентування в гострий період ІМ. Результати ЕхоКГ відображені в 

табл. 3.10. 
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Таблиця 3.10 

Показники ехокардіографії в обстежених хворих 

Показник Здорові 

(n=15) 

Хворі без 

серцевої 

недостатності 

з проведеним 

стентуванням 

(n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю 

після перенесеного інфаркту 

міокарда 

з проведеним 

стентуванням 

(n=84) 

без проведеного 

стентування 

(n=56) 

1 2 3 4 5 

КДО, мл 98,65±4,16 100,34±4,26 

p>0,05 

124,51±5,7 

p>0,05  

p1<0,01 

141,32±8,3 

р<0,001 

p1<0,001; p2<0,01 

КСО, мл 36,72±1,88 40,57±1,95 

p>0,05 

55,61±2,32 

p<0,01 

p1<0,001 

65,25±3,89 

р<0,001 

p1<0,001; p2<0,001 

УО, мл 61,75±2,17 62,35±2,34 

p>0,05 

68,68±2,75 

p>0,05  

p1>0,05 

75,6±2,87 

р<0,001 

p1<0,001; p2<0,01 

КДР, см 4,25±0,15 4,52±0,17 

p>0,05 

5,53±0,16 

p<0,01 

p1<0,001 

5,36±0,28 

р<0,001  

p1<0,05; p2>0,05 

КСР, см 2,97±0,07 3,11±0,12 

p>0,05 

3,22±0,24 

p>0,05  

p1>0,05 

3,38±0,15 

р<0,05  

p1>0,05; p2>0,05 

ФВ, % 62,4±2,65 61,45±2,84 

p>0,05 

55,7±3,28 

p>0,05  

p1>0,05 

53,15±3,31 

р<0,05 

p1>0,05; p2>0,05 

ТЗСЛШ 

діаст., см 

0,87±0,04 0,89±0,01 

p>0,05 

0,9±0,02 

p>0,05  

p1>0,05 

1,38±0,05 

р<0,001  

p1<0,001; p2<0,001  

ТЗСЛШ сист., 

см 

0,95±0,02 0,98±0,03 

p>0,05 

1,0±0,05 

p>0,05  

p1>0,05 

1,0±0,04 

p>0,05  

p1>0,05; p2>0,05 

ТМШП діаст., 

см 

0,9±0,05 0,95±0,04 

p>0,05 

1,02±0,03 

p>0,05  

p1>0,05 

1,26±0,03 

р<0,001 

p1<0,001; p2<0,001 

ТМШП, сист., 

см 

1,1±0,03 1,12±0,01 

p>0,05 

1,14±0,04 

p>0,05  

p1>0,05 

1,35±0,05 

р<0,001  

p1<0,001; p2<0,01 

ІММЛШ, г/м
2
 92,4±1,71 99,3±1,89 

p<0,05 

111,32±1,57 

p<0,01 

p1<0,001 

122,72±2,19 

р<0,001 

p1<0,001; p2<0,001 
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Продовж. табл. 3.10 

1 2 3 4 5 

ММЛШ, г 181,08±5,1 198,12±8,15 

p<0,05 

223,6±8,04 

р<0,001 

p1<0,05 

246,87±8,22 

р<0,001  

p1<0,001; p2<0,001 

Ліве 

передсердя, 

см 

2,92±0,12 3,02±0,21 

p>0,05 

3,01±0,21 

p>0,05  

p1>0,05 

3,13±0,26 

р<0,05 

 p1>0,05; p2>0,05 

«Стінка-

радіус», у.од 

0,42±0,02 0,42±0,03 

p>0,05 

0,41±0,03 

p>0,05  

p1>0,05 

0,37±0,01 

p>0,05 

 p1>0,05; p2>0,05 

IVRT, мс 82,45±3,91 81,56±3,87 

p>0,05 

81,37±3,84 

p>0,05 

83,24±4,16 

p>0,05 

p1>0,05; p2>0,05 

E, см/с 74,26±3,21 75,12±3,48 

p>0,05 

75,15±3,11 

p>0,05  

p1>0,05 

71,34±3,84 

p>0,05 

 p1>0,05; p2>0,05 

A, см/с 64,15±2,74 64,78±2,96 

p>0,05 

63,24±2,71 

p>0,05 

 p1>0,05 

63,4±2,63 

p>0,05 

 p1>0,05; p2>0,05 

E/A 1,24±0,05 1,23±0,07 

p>0,05 

1,23±0,04 

p>0,05  

p1>0,05 

1,34±0,05 

p>0,05  

p1>0,05; p2>0,05 

Примітка. Вірогідність різниці показників порівняно зі: р – здоровими, p1 – 

хворими без ознак ХСН, p2 – хворими з ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеного стентування. 

 

Згідно з даними табл. 3.10, у хворих із ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеної реваскуляризації спостерігали вірогідне збільшення КДР і КСР ЛШ, 

порівняно з аналогічними показниками в здорових осіб (5,36±0,28) см (р<0,001) 

і (3,38±0,15) см (р<0,05) та у хворих із проведеною реперфузією (4,93±0,16) см 

(р<0,01) і (3,22±0,24) см (p>0,05), відповідно. 

Таку ж тенденцію спостерігали і щодо КДО та КСО ЛШ. Так, відзначено, 

що у хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеної реваскуляризації 

показник КДО становив (141,32±8,3) мл, а в пацієнтів після проведеного 

стентування – (124,51±5,7) мл (p<0,01), показник КСО – (65,25±3,89) мл та 

(55,61±2,32) мл (p<0,001), відповідно. УО ЛШ у хворих без проведеної 

реваскуляризації дорівнював (75,6±2,87) мл (р<0,001), що вірогідно вище за 
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аналогічні параметри в практично здорових осіб та в пацієнтів із проведеною 

реперфузією – (61,75±2,17) мл (р<0,001) та (63,68±2,75) мл (p>0,05), відповідно. 

Вищі показники ММЛШ зафіксовано у хворих без проведеної 

реваскуляризації, для яких характерним є інтенсивний розвиток ГЛШ, 

порівняно з пацієнтами іншої обстежуваної групи. ММЛШ у цій групі склала 

(246,87±8,22) г, а ІММЛШ дорівнював (122,72±2,19) г/м
2
, що вірогідно вище, 

порівняно з аналогічними показниками практично здорових осіб – (181,08±5,1) 

г/м
2 

та (92,4±1,71) г, відповідно. У хворих із проведеною реперфузією середнє 

значення ІММЛШ дорівнювало (100,1±1,5) г/м
2 

(р<0,001), а ММЛШ – 

(223,6±8,04) г (p<0,001). У хворих із ХСН після перенесеного ІМ установлено 

вірогідне зниження ФВ ЛШ у всіх обстежуваних групах. Однак вираженіше 

зниження ФВ було в пацієнтів без проведеної реваскуляризації – (53,15±3,31) % 

(р<0,05), проти (62,4±2,65) % – у практично здорових.  

Установлено, що для хворих без проведеної реперфузії було характерним 

вірогідно вище (р<0,001) середнє значення ТЗСЛШ та ТМШП у діастолу, 

порівняно з практично здоровими та з групою осіб із проведеним стентуванням. 

При аналізі середніх значень показників ТЗСЛШ та ТМШП у систолу 

встановлено, що в групі пацієнтів без проведеного стентування вони 

дорівнювали (1,0±0,04) мм та (1,35±0,05) мм, відповідно (р<0,001).  

Індекс «стінка-радіус» у хворих із перенесеним ІМ після проведеної 

реваскуляризації становив (0,41±0,03) у.од. (p>0,05), в осіб без проведеної 

реперфузії зазначений показник дорівнював (0,37±0,01) у.од. (р>0,05), 

порівняно з практично здоровими. Зменшення індексу «стінка-радіус» у 

пацієнтів із перенесеним ІМ без проведеного стентування супроводжувалося 

збільшенням ІММЛШ, що є свідченням формування ексцентричної ГЛШ та 

некомпактності міокарда ЛШ.  

Проаналізовано показники діастолічної функції та встановлено, що 

показник IVRT у пацієнтів без проведеного стентування становив 

(83,24±4,16)мс, а в осіб із проведеною реперфузійною терапією – (81,37±3,84) 

мс (р>0,05). У обстежуваних хворих із ХСН після перенесеного ІМ без 
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проведеної реваскуляризації відношення Е/А становило 1,34±0,05, а в осіб із 

проведеною реперфузією воно дорівнювало 1,23±0,04 (р>0,05), порівняно з 

практично здоровими. 

Проаналізовано показники гемодинаміки міокарда залежно від кількості 

уражених ВА у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеним 

стентуванням. 

 

Таблиця 3.11 

Показники гемодинаміки залежно від числа уражених вінцевих артерій у 

хворих із серцевою недостатністю 

Ураження 

 

Показники 

Однієї вінцевої 

артерії (n=36) 

Двох вінцевих 

артерій (n=27) 

Трьох і більше 

вінцевих артерій 

(n=23) 

КДО, мл 109,84±8,54 122,6±6,13 

p>0,05 

139,8±6,23 

р<0,01; p1>0,05 

КСО, мл 47,86±2,44 53,2±2,68 

p>0,05 

64,6±3,24 

р<0,001; p1<0,05 

УО, мл 62,26±2,26 69,42±3,57 

p>0,05 

75,26±3,74 

р<0,01; p1>0,05 

КДР, см 4,57±0,31 5,29±0,2 

p>0,05 

5,08±0,13 

p>0,05; p1>0,05 

КСР, см 3,53±0,24 3,87±0,23 

p>0,05 

3,97±0,09 

p>0,05; p1>0,05 

ФВ, % 57,35±1,66 56,61±2,54 

p>0,05 

53,79±1,22 

р<0,05; p1>0,05 

ММЛШ, г 198,9±11,70 225,8±11,94 

p>0,05 

234,81±11,54 

р<0,05 p1>0,05 

ІММЛШ, г/м
2 99,45±4,83 112,9± 4,57 

p>0,05 

117,41±4,86 

р<0,05; p1>0,05 

Ліве передсердя, 

см 

2,94±0,11 3,05±0,12 

p>0,05 

3,15±0,25 

p>0,05; p1>0,05 

Примітка. Вірогідність різниці показників порівняно з: р – ураженням однієї 

вінцевої артерії, p1 – ураженням двох вінцевих артерій.  

 

За даними табл. 3.11, у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеною реваскуляризацією шляхом стентування із ураженням трьох і 

більше ВА зафіксовані вираженіші ознаки дилатації міокарда ЛШ, порівняно з 

пацієнтами після проведеного стентування при ураженні однієї чи двох 
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вінцевих судин. Так, у хворих з ураженням однієї вінцевої судини показник 

КДО ЛШ становив (109,84±8,54) мл, з ураженням двох судин – (122,6±6,13) мл 

(p>0,05) та (139,8±6,23) мл (р<0,01) при ураженні трьох і більше ВА. Середній 

рівень КСО ЛШ у хворих із ураженням однієї вінцевої судини складав 

(47,86±2,44) мл та (64,6±3,24) мл при ураженні трьох і більше артерій. 

Відзначено також, що при ураженні трьох і більше ВА спостерігали збільшення 

ІММЛШ та ММЛШ, порівняно з аналогічними показниками в пацієнтів з 

ураженням однієї вінцевої судини (99,45±4,83) г/м
2
 і (198,9±11,70) г та у хворих 

з ураженням двох судин (112,9± 4,57) г/м
2
 і (225,8±11,94) г, відповідно (p>0,05). 

При аналізі середніх значень показників КДР і КСР вірогідних відмінностей 

установлено не було. Визначено, що вираженіше зниження ФВ було у хворих із 

ураженням трьох і більше ВА – (53,79±1,22) % (р<0,05), проти (57,35±1,66) % – 

із ураженням однієї вінцевої судини.  

Проаналізовано взаємозв’язки між показником КСО та кількістю 

уражених ВА у хворих із ХСН. Із цією метою проведено точково-бісеріальний 

кореляційний аналіз, який дає змогу встановити кореляційну взаємодію між 

кількісними та якісними показниками.  

0,52*
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0,39*

0

0,1

0,2
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Ураження 
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трьох ВА

Ураження 
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rpb-коефіцієнт 
кореляції

 
 

Рис. 3.2. Точково-бісеріальна кореляція між показником КСО та кількістю 

уражених вінцевих судин. 

Примітка. Вірогідність різниці середніх значень - *р<0,05. 
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Установлено прямий кореляційний зв’язок середньої сили між 

показником КСО та односудинним ураженням вінцевого русла (рис. 3.2). 

Коефіцієнт точково-бісеріальної кореляції (rpb) склав 0,52 (р<0,05). При аналізі 

кореляційної взаємозалежності між  показником КСО обстежуваних хворих та 

ураженням трьох і більше ВА виявлено статистично вірогідну кореляцію 

середньої сили. Коефіцієнт точково-бісеральної кореляції дорівнював 0,61 

(р<0,05). Це свідчить про достатньо високу ймовірність впливу двох- та 

трьохсудинного ураження вінцевого русла на рівень дилатації ЛШ. Кореляція 

двохсудинного ураження із цим показником є слабкою, проте вірогідною – 

rpb=0,39 (р<0,05).  

Характеристика діастолічної функції ЛШ залежно від проведеної 

реваскуляризації в гострий період ІМ зображена на рис. 3.3. і 3.4. 

            

Рис. 3.3. Діастолічна функція 

серця у хворих із серцевою 

недостатністю після перенесеного 

інфаркту міокарда з проведеною 

реперфузією. 

Рис. 3.4. Діастолічна функція 

серця у хворих із серцевою 

недостатністю після перенесеного 

інфаркту міокарда без проведеної 

реперфузії. 

 

У хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною реваскуляризацією 

нормальну діастолічну функцію спостерігали в 63,1% осіб, І тип (порушення 

розслаблення) виявляли в 23,8% хворих, ІІ тип ДД ЛШ мав місце в 7,1% осіб і 

ІІІ тип (рестриктивний) – у 6,0% пацієнтів. У хворих із ХСН після перенесеного 
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ІМ без проведеної реперфузії нормальна діастолічна функція мала місце в 33,9% 

осіб, порушення релаксації спостерігали в 50,0% хворих, ІІ тип ДДЛШ 

визначали в 8,9% пацієнтів, рестрикція була характерна для 7,1% осіб. 

 

3.2. Особливості ураження вінцевого русла в обстежуваних хворих 

У дослідженні було проаналізовано протоколи КАГ обстеження 106 

хворих із постінфарктним кардіосклерозом після проведеної реваскуляризації 

шляхом стентування ІЗВА BMS у гострий період ІМ. Вивчено характер 

ураження вінцевого русла в цих обстежуваних. Установлено, що у хворих із 

постінфарктним кардіосклерозом частіше відзначали односудинне ураження 

ВА, найбільш часто реєстрували ураження ПВА та ПМША. Отримані 

результати відображено на рис. 3.5. 

35,1%

18,4%

46,5%

ПМША

ОА

ПВА

 

Рис. 3.5. Ураження інфаркт-залежної вінцевої артерії в обстежуваних 

хворих. 

 

При аналізі протоколів КАГ-обстеження хворих із постінфарктним 

кардіосклерозом установлено, що оклюзію ПМША спостерігали в 35,1% осіб, 

огинаючої артерії (ОА) – у 18,4% чоловік, оклюзію ПВА реєстрували в 46,5% 
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пацієнтів після проведеної реваскуляризації шляхом стентування ІЗВА в 

гострий період ІМ. 

Середній час «перший медичний контакт – пристрій» в обстежуваних 

хворих становив (6,4±0,22) години. При цьому впродовж першої години 

надійшло в катетеризаційну лабораторію 2,2% хворих, перших трьох годин – 

21,0% пацієнтів, перших шести годин – 64,7% осіб та перших дванадцяти годин 

– 12,1%.  

У хворих із ІМ до проведеного стентування під час ЧКВ ризик згідно з 

системою оцінки кровотоку TIMI: TIMI-0 діагностували в 100 (94,3%) пацієнтів, 

TIMI-1 – у 4 (3,8%) осіб (p<0,05), TIMI-2 – у 2 (1,9%) хворих (p<0,05). Кровоток 

TIMI-3 у хворих після ЧКВ діагностовано у 101 (95,3%) пацієнтів, кровоток 

TIMI-2 – у 3 (2,8%) обстежуваних хворих (p<0,05), тоді як синдром no-reflow 

мав місце тільки в 2 (1,9%) осіб (p<0,05). 

Аналізуючи протоколи КАГ-обстеження хворих із перенесеним ІМ 

відзначено, що односудинне ураження коронарного русла було притаманне 41 

(38,7%) пацієнтам. Ураження двох вінцевих судин виявили в 35 пацієнтів, трьох 

і більше – у 30 хворих із постінфарктним кардіосклерозом. Стенти довжиною 

<18 мм були встановлені 52 (49,1%) особам, 18-23 мм – 40 (37,7%) 

обстежуваним хворим (p<0,05), стенти довжиною >23 мм були імплантовані 14 

(13,2%) пацієнтам (p<0,05). Середня довжина встановлених стентів – (23,2±3,1) 

мм.Стенти діаметром 2,5 мм були імплантовані 39 (36,8%) особам із 

постінфарктним кардіосклерозом, діаметром 2,75 мм – 31 (29,2%) пацієнтам 

(p>0,05). 22 (20,8%) хворим були встановлені стенти діаметром 3,0 мм, 14 

(13,2%) особам – діаметром 3,5 мм. Середній діаметр імплантованих стентів 

обстежуваним хворим становив (2,84±0,28) мм. Середній тиск роздування 

балона – (14,0±0,67) атм. Тип А стенозу виявлений у 40 (37,7%) хворих із 

постінфарктним кардіосклерозом, тип В1 – у 37 (34,9%) пацієнтів. Тип стенозу 

В2 був притаманний 22 (20,8%) особам, у 7 (6,6%) хворих виявлено тип С 

стенозу ВА. Оцінка за шкалою Syntax Score в обстежуваних хворих становила 

(21,0±1,23) бала. 
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3.3. Показники біомаркерів постінфарктного ремоделювання у хворих 

із хронічною серцевою недостатністю 

У дослідженні вивчено перспективні біомаркери ХСН. Із цією метою 

проаналізовано середнє значення рівнів галектину-3, GDF-15, альдостерону та 

NT-proBNP у сироватці крові обстежуваних хворих. Рівні біомаркерів у хворих 

із ХСН після перенесеного ІМ залежно від проведеного стентування 

представлені в табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12 

Рівні біомаркерів у хворих із серцевою недостатністю після перенесеного 

інфаркту міокарда залежно від проведеного стентування 

Показники Практично 

здорові 

(n=15) 

Хворі з 

проведеним 

стентуванням 

без серцевої 

недостатності 

(n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю 

після перенесеного інфаркту 

міокарда 

з проведеним 

стентуванням 

(n=84) 

без проведеного 

стентування 

(n=56) 

Рівень 

галектину-3 

(нг/мл) 

6,57±0,21 10,87±1,65 
р<0,05 

35,2±1,76 

р<0,001 

p1<0,001 

38,94±1,97 

р<0,001 

p1<0,001; p2>0,05 

Рівень GDF-

15 (пг/мл) 

1104,13± 

102,5 

1625,12±118,6 

р<0,01 

2174,03±105,3 

р<0,001 

p1<0,01 

2516,8±125,7 

р<0,001 

p1<0,001; p2<0,05 

Рівень 

альдостерону 

(пг/мл) 

57,31±3,26 65,56±3,87 
p>0,05 

134,25±6,73 

р<0,001 

p1<0,001 

159,63±7,54 

р<0,001 

p1<0,001; p2<0,05 

Рівень NT-

proBNP 

(пг/мл) 

113,24±5,12 115,27±5,24 
p>0,05 

136,98±7,86 
р<0,05  

p1<0,05 

142,53±8,13 
р<0,01  

p1<0,01; p2>0,05 

Примітка. Вірогідність різниці показників порівняно зі: р – здоровими, p1 – 

хворими без ознак ХСН, p2 – хворими з ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеного стентування. 

 

У табл. 3.12 зафіксоване середнє значення концентрації галектину-3 

сироватки крові у пацієнтів із проведеним стентуванням без ознак ХСН 

становило (10,87±1,65) нг/мл, проти (6,57±0,21) нг/мл у здорових осіб (р<0,05). 

Спостерігали підвищення концентрації цього показника в групі хворих із ХСН 
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після проведеної реперфузії – (35,2±1,76) нг/мл, що вірогідно вище порівняно з 

практично здоровими, а в осіб без проведеної реваскуляризації він склав 

(38,94±1,97) нг/мл (р<0,001). Проте, оцінюючи залежність концентрації 

галектину-3 у сироватці крові від числа уражених ВА, визначено наявність 

підвищених значень галектину-3 сироватки крові в пацієнтів із ураженням трьох 

і більше вінцевих судин – (37,42±1,73) нг/мл, на відміну від хворих з 

односудинним (25,1±1,64) нг/мл (р<0,001) і двохсудинним ураженням ВА 

(32,8±1,45) нг/мл (р<0,05).  

У хворих без ознак ХСН середнє значення GDF-15 сироватки крові 

становило (1625,12±118,6) пг/мл, проти (1104,13±102,5) пг/мл у здорових осіб 

(р<0,01).  

Визначено, що рівень альдостерону сироватки крові в осіб після 

перенесеного ІМ із проведеною реперфузією без ознак ХСН становив 

(65,56±3,87) пг/мл (р>0,05), у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеним стентуванням цей показник дорівнював (134,25±6,73) пг/мл 

(р<0,001), а в пацієнтів без проведеної реваскуляризації аналогічний показник 

був найвищим та становив (159,63±7,54) пг/мл, порівняно з практично 

здоровими особами (57,31±3,26) пг/мл (р<0,001).  

Не встановлено залежності концентрації GDF-15 та альдостерону 

сироватки крові від числа уражених ВА. 

В осіб без ознак ХСН середнє значення NT-proBNP сироватки крові 

склало (115,27±5,24) пг/мл, у пацієнтів після перенесеного ІМ із проведеним 

стентуванням цей показник дорівнював (136,98±7,86) пг/мл, у хворих із ХСН 

без проведеної реваскуляризації рівень NT-proBNP сироватки крові становив 

(142,53±8,13) пг/мл (р<0,01).  

Ураховуючи результати аналізу ЕхоКГ та імуноферментного дослідження 

рівня галектину-3 у сироватці крові обстежуваних хворих, проведено 

кореляційний аналіз між показником ремоделювання міокарда ЛШ – КСО та 

концентрацією цього маркера.  
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Корреляция: r = 0,60248
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Рис. 3.6. Кореляційний звʼязок між кінцево-систолічним об’ємом та 

концентрацією галектину-3 у сироватці крові хворих із серцевою недостатністю. 

 

Виявлено додатній кореляційний зв’язок середньої сили між КСО та 

концентрацією галектину-3 у сироватці крові обстежуваних хворих. Коефіцієнт 

кореляції (r) між наведеними показниками дорівнював 0,60 (р<0,01) (рис. 3.6). 

Проведено також кореляційний аналіз між КСО ЛШ та концентрацією GDF-15 у 

сироватці крові обстежуваних хворих. 

Корреляция: r =  0,65888
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Рис. 3.7. Кореляційний зв’язок між кінцево-систолічним об'ємом та 

концентрацією GDF-15 у сироватці крові хворих із серцевою недостатністю. 



96 

 

  

Виявлено додатний кореляційний зв'язок середньої сили між КСО та 

концентрацією GDF-15 у сироватці крові. Коефіцієнт кореляції між наведеними 

показниками становив 0,65 (рис. 3.7). Відзначено вірогідність кореляційного 

зв'язку.  

Установлено також наявні кореляційні зв'язки середньої сили між 

концентрацією галектину-3, GDF-15 сиротки крові та ІММЛШ у хворих із ХСН 

після перенесеного ІМ із проведеним стентуванням. Коефіцієнт кореляції між 

наведеними показниками становив 0,57 та 0,67, відповідно, що відповідало 

додатній кореляції середньої сили (р<0,05). Кореляція показника GDF-15 із 

галектином-3 є слабкою, проте вірогідною – (r=0,41, р<0,05).  

Показники обміну ліпідів в обстежуваних хворих представлені в табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13 

Показники обміну ліпідів обстежених хворих 

Показники Практично 

здорові 

(n=15) 

Хворі з 

проведеним 

стентуванням 

без серцевої 

недостатності 

(n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю 

після перенесеного інфаркту 

міокарда  

з проведеним 

стентуванням 

(n=84) 

без проведеного 

стентування 

(n=56) 

ЗХС, ммоль/л 4,1±0,09 5,53±0,35 

р<0,05 

5,57±0,67 

р<0,05  

p1>0,05 

5,48±0,35 

р<0,05  

p1>0,05; p2>0,05 

ТГ, ммоль/л 1,05±0,12 1,42±0,13 

р<0,05 

1,45±0,17 

р<0,05  

p1>0,05 

1,36±0,18 

р<0,05  

p1>0,05; p2>0,05 

ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 

2,5±0,11 1,88±0,04 

р<0,05 

1,91±0,05 

р<0,05 

 p1>0,05 

1,82±0,02 

р<0,05 

 p1>0,05; p2>0,05 

ХС ЛПНГ, 

ммоль/л 

1,12±0,08 2,98±0,31 

р<0,01 

3,01±0,12 

р<0,01  

p1>0,05 

3,23±0,38 

р<0,01  

p1>0,05; p2>0,05 

ХС ЛПДНГ, 

ммоль/л 

0,48±0,01 0,63±0,34 

р<0,05 

0,66±0,11 

р<0,05  

p1>0,05 

0,45±0,14 

р<0,05  

p1>0,05; p2>0,05 

Примітка. Вірогідність різниці показників порівняно зі: р – здоровими, p1 – 

хворими без ознак ХСН, p2 – хворими з ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеного стентування. 
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За даними табл. 3.13, у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеним стентуванням установлено зростання рівня ЗХС плазми крові до 

(5,57±0,67) ммоль/л, у пацієнтів без проведеної реваскуляризації цей показник 

становив (5,48±0,35) ммоль/л, в осіб без ознак ХСН – (5,53±0,35) ммоль/л, 

порівняно з групою практично здорових (р<0,05). Показник рівня ТГ в 

обстежуваних хворих після проведеної реперфузії становив (1,45±0,17) ммоль/л 

і був вірогідно вищим, ніж у здорових (1,05±0,12) ммоль/л. Рівень ХС ЛПВГ у 

хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом склав (1,91±0,05) ммоль/л, у 

пацієнтів без проведеного стентування дорівнював (1,82±0,02) ммоль/л, тобто 

був вірогідно нижчим порівняно з групою контролю (2,5±0,11) ммоль/л. 

Середнє значення показника ХС ЛПНГ практично здорових осіб становило 

(1,12±0,08) ммоль/л. Вірогідну різницю цього показника спостерігали у хворих 

із ХСН після проведеної реваскуляризації – (3,01±0,12) ммоль/л, у пацієнтів без 

проведеної реперфузійної терапії (3,23±0,38) ммоль/л та в осіб без ознак ХСН 

(2,98±0,31) ммоль/л. 

Обчислено відношення шансів розвитку НС, повторного ІМ, ДСН та РКС 

в обстежуваних хворих.  

 

Рис. 3.8. Шанси виникнення досліджуваних серцево-судинних подій у хворих 

із ХСН після перенесеного інфаркту міокарда без проведеної реваскуляризації.  
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Термін спостереження становив 12 місяців. Досліджували відношення 

шансів (OR) у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною 

реперфузією, порівняно з пацієнтами без проведеної реваскуляризації. При 

аналізі шансів виникнення РКС не встановлено вірогідної відмінності між 

групами обстеження. Відношення шансів дорівнювало 0,87 при довірчому 

інтервалі [CI=0,13–5,72]. Проте у хворих із ХСН та постінфарктним 

кардіосклерозом без проведеної реперфузії в гострий період ІМ вірогідно 

зростали шанси виникнення НС (OR=3,48 [СI=1,05-11,51]) та ДСН (OR=2,15 

[СI=1,04-4,44]). Зафіксовано статистично вірогідне збільшення шансів 

виникнення повторного ІМ (OR=2,58 [СI=1,1-6,02]) (рис.3.8).  

Проаналізовано основні події, зафіксовані в пацієнтів із постінфарктним 

кардіосклерозом. 

 

Таблиця 3.14 

Основні події, зафіксовані у хворих із постінфарктним кардіосклерозом 

Показники Хворі з проведеним 

стентуванням без 

серцевої 

недостатності 

(n=22) 

Хворі з серцевою недостатністю після 

перенесеного інфаркту міокарда 

з проведеним 

стентуванням 

(n=84) 

без проведеного 

стентування 

(n=56) 

Нефатальний 

повторний ІМ 

- 2 (2,38%) 2 (3,57%) 

p>0,05 

Фатальний 

повторний ІМ 

- 1 (1,19%) 2 (3,57%) 

p>0,05 

Раптова 

коронарна смерть 

- 1 (1,19%) 1 (1,79%) 

p>0,05 

Ургентне 

стентування 

- 2 (2,38%) 2 (3,57%) 

p>0,05 

ДСН - - 1 (1,79%) 

Поява рестенозу - 1 (1,19%) - 

Поява тромбозу 

ІЗВА 

- - 1 (1,79%) 

Поява тромбозу 

не-ІЗВА 

- 1 (1,19%) 1 (1,79%) 

p>0,05 

Примітки: 1. Вказаний відсоток від загальної кількості осіб у групі.  

2. Вірогідність різниці показників порівняно з: p – хворими з ХСН без 

проведеного стентування. 
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Як засвідчено в табл. 3.14, у 2 (3,57%) хворих із ХСН та постінфарктним 

кардіосклерозом без проведеного стентування діагностували нефатальний 

повторний ІМ, у пацієнтів із проведеною реперфузією – 2 (2,38%) (p>0,05). 

Фатальний повторний ІМ спостерігали в 1 (1,19%) хворого з ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеним стентуванням та в 2 (3,57%) пацієнтів без 

проведеної реваскуляризації (p>0,05). РКС реєстрували в 1 (1,19%) особи після 

перенесеного ІМ із проведеною реперфузійною терапією та в 1 (1,79%) пацієнта 

без її проведення (p>0,05). У групі хворих після перенесеного ІМ без проведеної 

реперфузії відзначали госпіталізацію внаслідок ДСН у 1 (1,79%) особи. Поява 

рестенозу мала місце в 1 (1,19%) пацієнта із постінфарктним кардіосклерозом 

без проведеного стентування. У 1 (1,79%) особи без проведеної реперфузійної 

терапії відзначали появу тромбозу ІЗВА. Тромбоз не-ІЗВА реєстрували в 1 

(1,19%) хворого з ХСН після перенесеного ІМ із проведеним стентуванням та в 

1 (1,79%) пацієнта без проведеної реваскуляризації (p>0,05).  

Отримані в третьому розділі результати засвідчили, що відсутність 

проведеної реперфузійної терапії шляхом стентування ІЗВА в гострий період ІМ 

призводить до значного погіршення перебігу та прогнозу розвитку ХСН. Це 

доведено підвищенням в обстежуваних хворих на тлі персистенції чинників 

ризику інтенсивності міокардіальної ішемії, активізації процесів патологічного 

ремоделювання ЛШ, погіршенням ДД міокарда, зниженням толерантності до 

фізичного навантаження. Описані зміни функціонального стану різних органів 

та систем у хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеного стентування 

є причиною несприятливого перебігу захворювання, зокрема, зростання ризику 

виникнення ГКС, РКС та ДСН. Отже, доведено необхідність проведення 

реваскуляризації шляхом стентування ІЗВА в гострий період ІМ. 

 

Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Савчук НВ (2016) Стан коронарних артерій у хворих на серцеву 

недостатність після перенесеного інфаркту міокарда. Галицький 

лікарський вісник 1:81-83 [79] 
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2. Савчук НВ (2016) Вплив проведеної реваскуляризації шляхом 

стентування на показники варіабельності та турбулентності серцевого 

ритму у хворих на ХСН після перенесеного інфаркту міокарда. Клінічна 

та експериментальна патологія 15,1(55):123-128 [77] 

3. Vakaljuk IP, Savchuk NV (2016) Features of coronary lesions in patients with 

heart failure after myocardial infarction. The Pharma Innovation Journal 

5(6):118-120 [300] 

4. Савчук НВ, Вакалюк ІП (2017) Структурно-функціональний стан серця у 

хворих із серцевою недостатністю, які перенесли інфаркт міокарда 

залежно від проведеної реперфузії. Лікарська справа 5(6):38-44 [81] 

5. Вакалюк ІП, Савчук НВ (2015) Особливості виникнення  серцевої 

недостатності у хворих з перенесеним інфарктом міокарда після 

проведеної реваскуляризації з урахуванням факторів ризику. Матеріали 

ХVI Національного конгресу кардіологів України  23-25 вересня 2015. 

Київ: ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України 

165-167 [21] 

6. Вакалюк ІП, Савчук НВ (2015) Особливості ремоделювання лівого 

шлуночка у хворих з перенесеним інфарктом міокарда після проведеного 

стентування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Медична наука та практика XXI століття» (Київ, 6-7 лютого 2015 р). 79-

81 [22] 

7.  Савчук НВ (2015) Особливості перебігу серцевої недостатності у хворих з 

перенесеним інфарктом міокарда з урахуванням факторів ризику: 

цукрового діабету, дисліпідемії, артеріальної гіпертензії. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників медичної науки» (Львів, 27-28 

лютого 2015 р). Львівська медична спільнота. 63-65 [76] 



101 

 

  

РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА З 

ПРОВЕДЕНОЮ РЕПЕРФУЗІЄЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СОЛЕЙ 

МАГНІЮ І КАЛІЮ ГЛЮКОНОВОЇ КИСЛОТИ, ЕПЛЕРЕНОНУ ТА 

РИВАРОКСАБАНУ 

 

У цьому розділі наведено результати оцінки ефективності препаратів БТ 

тривалого дванадцятимісячного лікування та БТ, доповненої солями магнію і 

калію глюконової кислоти («Ритмокор», виробництва АТЗТ Фармацевтична 

фірма «ФарКоС», Україна), еплереноном («Еплетор», виробництва ПАТ НВЦ 

«Борщагівський ХФЗ», м. Київ, Україна) чи ривароксабаном («Ксарелто», 

виробництва Байєр Шерінг Фарма АГ, Німеччина). 

Терапевтичну ефективність зазначених препаратів оцінювали шляхом 

вивчення їхнього впливу на клінічні ознаки перебігу захворювання, 

біоелектричну активність міокарда, внутрішньосерцеву гемодинаміку та 

геометрію, показники ТСР. Також аналізували динаміку результатів 

толерантності до фізичного навантаження.  

Досліджувані групи були однорідні за віком, статтю, тяжкістю 

захворювання, тривалістю постінфарктного періоду, інтенсивністю клінічних 

проявів, однорідністю ураження ВА, факторами ризику, що стало основою для 

проведення рандомізації.Ефективність запропонованого лікування вивчали 

через 1, 3, 6 та 12 місяців терапії. 

 

4.1. Динаміка клініко-інструментальних показників у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда з 

проведеною реперфузією після базового лікування з доповненням солями 

магнію і калію глюконової кислоти, еплереноном чи ривароксабаном 

Під час лікування хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною 

реперфузією вивчали динамічні показники суб’єктивних ознак перебігу 
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хвороби, зміни біоелектричної активності міокарда, толерантності до фізичного 

навантаження, показників систолічної та діастолічної функції ЛШ.  

Проаналізовано динаміку суб’єктивних клінічних ознак у хворих із ХСН 

після перенесеного ІМ із проведеною реваскуляризацією під впливом 

проведеної нами терапії та підрахована сума балів за ШОКС пацієнта.  

У всіх хворих із ХСН після перенесеного ІМ, які були включені в 

дослідження, спостерігали позитивну динаміку щодо зменшення частоти 

виявлення суб’єктивних клінічних ознак перебігу захворювання.  

Додавання до БТ солей магнію і калію глюконової кислоти зумовило 

вірогідне зменшення проявів серцебиття та відчуття перебоїв у роботі серця при 

фізичному навантаженні та в стані спокою хворих із ХСН після перенесеного 

ІМ із проведеним стентуванням. Уже через 6 місяців терапії у хворих цієї групи 

відчуття перебоїв у роботі серця, хрипи в легенях та ритм галопу не виявляли в 

жодному випадку. Проте слід зазначити, що у хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеною реваскуляризацією на фоні використання солей 

магнію і калію глюконової кислоти не відзначено вірогідного зменшення 

симптомів задишки, набряків нижніх кінцівок та набухання шийних вен через 6 

місяців терапії.  

Використання БТ разом із еплереноном супроводжувалося вірогідним 

зменшенням задишки при фізичному навантаженні, у стані спокою та набряків 

нижніх кінцівок хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною 

реваскуляризацією шляхом стентування в гострий період. 

Лікування хворих ІV групи ривароксабаном на фоні БТ протягом 6 місяців 

зумовило вірогідне зменшення задишки при фізичному навантаженні та в стані 

спокою, набряків нижніх кінцівок та зникнення в пацієнтів таких проявів, як  

серцебиття, перебоїв у роботі серця, хрипів в легенях та ритму галопу. 

У табл. 4.1 подано результати динаміки суб’єктивних клінічних ознак та 

кількість балів за ШОКС в обстежених хворих. 



 

Таблиця 4.1 

Динаміка суб’єктивних клінічних ознак у хворих із серцевою недостатністю після проведеного лікування 

Примітки: 1. У дужках вказаний відсоток до загальної кількості осіб у групі. 2. P – вірогідність змін стосовно показників 

норми,  вірогідність  різниці порівняно з  показниками до лікування: *- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001. 

Скарги 
Групи хворих 

Задишка Набряки 
на ногах 

Серцебиття Відчуття 
перебоїв 

Набухання 
шийних вен 

Хрипи в 
легенях 

Ритм 
галопу 

Бали за  
ШОКС 

Базова терапія (n=20): 
- до лікування 12 (60,0%) 8 (40,0%) 15 (75,0%) 9 (45,0%) 10 (50,0%) 4 (20,0%) 6 (30,0%) 7,32±0,19 
- через 1 місяць 9 (45,0%) 

р>0,05 
6 (30,0%) 

р>0,05 
11 (55,0%) 

р>0,05 
7 (35,0%) 

р>0,05 
5 (25,0%)           

р>0,05 
3 (15,0%) 

р>0,05 
2 (10,0%) 

р>0,05 
6,79±0,2 
Δ-7,24 

- через 6 
місяців 

7 (35,0%) 
р>0,05 

4 (20,0%) 
р>0,05 

9 (45,0%) 
р<0,05 

6 (30,0%) 
р>0,05 

5 (25,0%) 
р>0,05 

1 (5,0%) 
р>0,05 

1 (5,0%) 
р>0,05 

6,77±0,18* 
Δ-7,51 

Базова терапія + солі магнію і калію глюконової кислоти (n=21): 
- до лікування 11 (52,4%) 14 (66,7%) 12 (57,1%) 11 (24,3%) 9 (42,9%) 3 (14,3%) 5 (23,8%) 7,19±0,29 
- через 1 місяць 8 (38,1%) 

р>0,05 
10 (48,6%) 

р>0,05 
6 (28,6%) 

р<0,05 
5 (23,8%) 

р<0,05 
7 (42,9%) 

р>0,05 
1 (4,8%) 
р>0,05 

1 (4,8%) 
р>0,05 

6,62±0,24 
Δ-7,93 

- через 6 
місяців 

7 (42,9%) 
р>0,05 

9 (42,9%) 
р>0,05 

5 (23,8%) 
р<0,05 

- 5 (23,8%) 
р>0,05 

- - 6,51±0,14* 
Δ-9,4 

Базова терапія + еплеренон (n=23): 

- до лікування 10 (43,5%) 12 (52,2%) 14 (60,9%) 8 (34,8%) 8 (34,8%) 5 (21,7%) 7 (30,4%) 6,72±0,22 

- через 1 місяць 4 (17,4%) 
р<0,05 

5 (21,7%) 
р<0,05 

7 (30,4%) 
р<0,05 

6 (26,1%) 
р>0,05 

4 (17,4%) 
р>0,05 

2 (8,7%) 
р>0,05 

4 (17,4%) 
р>0,05 

6,11±0,12* 
Δ-9,08 

- через 6 
місяців 

3 (13,0%) 
р<0,05 

2 (8,7%) 
р<0,05 

4 (17,4%) 
р<0,05 

5 (21,7%) 
р>0,05 

4 (17,4%) 
р>0,05 

- - 5,94±0,19* 
Δ-11,61 

Базова терапія + ривароксабан (n=20): 
- до лікування 13 (65,0%) 9 (45,0%) 12 (60,0%) 12 (60,0%) 10 (50,0%) 5 (25,0%) 6 (30,0%) 6,16±0,12 
- через 1 місяць 5 (25,0%) 

р<0,05 
3 (15,0%)    

р<0,05 
5 (25,0%) 

р<0,05 
2 (10,0%) 

р<0,05 
6 (26,1%) 

р>0,05 
1 (5,0%) 
р>0,05 

2 (10,0%) 
р>0,05 

5,67±0,20* 
Δ-7,95 

- через 6 
місяців 

3 (15,0%) 
р<0,05 

2 (10,0%) 
р<0,05 

- - 6 (26,1%) 
р>0,05 

- - 5,42±0,19*
*Δ-12,01  

1
0
3
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За даними табл. 4.1, у всіх обстежуваних групах у процесі лікування  

спостерігали позитивну динаміку відносно зменшення кількості балів за ШОКС 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ. У групі осіб, яким у комплекс лікування, 

окрім БТ призначали солі магнію і калію глюконової кислоти, кількість балів за 

ШОКС до лікування дорівнювала 7,32±0,19 та зменшувалася до (6,77±0,18) бала 

після шестимісячного лікування (р<0,05).  У пацієнтів ІІ групи, які отримували 

БТ із еплереноном, середня кількість балів становила 7,19±0,29 до початку 

терапії та вірогідно зменшувалася до (6,51±0,14) бала через 6 місяців під 

впливом лікування. Середня кількість балів в осіб ІІІ групи після проведеного 

курсу лікування еплереноном дорівнювала 5,94±0,19, що вірогідно нижче, 

порівняно з балами до лікування – 6,72±0,22. Застосування препарату 

ривароксабану на тлі БТ призводило до вірогідного зменшення кількості балів 

за ШОКС уже через 1 місяць лікування із 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).  

Відзначено, що в групі хворих із ХСН після перенесеного ІМ після 

отриманої БТ кількість балів, що відповідала ФК ІІ становила 6,29±0,27, а при 

ІІІ ФК – 8,34±0,31 (р<0,001). У групі хворих із ХСН після перенесеного ІМ, 

яким на фоні БТ призначали солі магнію і калію глюконової кислоти кількість 

балів за ШОКС, що відповідала ІІ ФК, дорівнювала 6,25±0,16, а при ІІІ ФК – 

8,12±0,27 (р<0,001). Установлено, що при використанні БТ у комбінації з 

еплереноном також відзначено вірогідне зменшення кількості балів за ШОКС, 

що відповідала ІІ ФК – 5,61±0,24, а при ІІІ ФК – 7,82±0,31. Слід зазначити, що 

кількість балів, яка відповідала ІІ ФК після лікування хворих ІV групи 

ривароксабаном на фоні БТ, становила 4,73±0,16, а при ІІІ ФК – 7,58±0,35 

(р<0,001).  

Проаналізовано динаміку ЕКГ показників хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ під впливом проведеної нами терапії. Результати аналізу ЕКГ-

обстеження в обстежених хворих відображені в табл. 4.2.  
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Таблиця 4.2 

Динаміка ЕКГ показників в обстежуваних хворих після лікування 
Термін лікування 

Показники 
до лікування 1 місяць 

терапії 
6 місяць 
терапії 

12 місяць 
терапії 

Базова терапія (n=20) 
Елевація сегмента ST 
(абс.вел, %, р) 

4 (20,0%) 3 (15,0%) 
р>0,05 

2 (10,0%) 
р>0,05 

1 (5,0%) 
р>0,05 

Інверсія з.Т  
(абс.вел, %, р) 

5 (25,0%) 3 (15,0%) 
р>0,05 

1 (5,0%) 
р>0,05 

1 (5,0%) 
р>0,05 

Суправентрикулярна 
екстрасистолія 
(абс.вел, %, р) 

3 (15,0%) 2 (10,0%) 
р>0,05 

1 (5,0%) 
р>0,05 

1 (5,0%) 
р>0,05 

Шлуночкова 
екстрасистолія 
(абс.вел, %, р) 

2 (10,0%) 1 (5,0%)  
р>0,05 

1 (5,0%) 
р>0,05 

- 

 

 
Базова терапія + солі магнію і калію глюконової кислоти (n=21) 

Елевація сегмента ST 
(абс.вел, %, р) 

5 (23,8%) 4 (19,0%) 
р>0,05 

3 (14,3%) 
р>0,05 

2 (9,5%) 
р>0,05 

Інверсія з.Т (абс.вел, 
%, р) 

4 (19,0%) 3 (14,3%) 
р>0,05 

1 (4,8%) 
р>0,05 

- 

Суправентрикулярна 
екстрасистолія 
(абс.вел, %, р) 

2 (9,5 %) 1 (4,8%) 
р>0,05 

1 (4,8%) 
р>0,05 

- 

Шлуночкова 
екстрасистолія 
(абс.вел, %, р) 

1 (4,8%) 1 (4,8%) 
р>0,05 

- - 

Базова терапія + еплеренон (n=23) 

 Елевація сегмента ST 
(абс.вел, %, р) 

5 (21,7%) 4 (17,4%) 
р>0,05 

1 (4,3%) 
р>0,05 

1 (4,3%) 
р>0,05 

Інверсія з.Т (абс.вел, 
%, р) 

6 (26,1%) 5 (21,7%) 
р>0,05 

1 (4,3%) 
р<0,05 

1 (4,3%) 
р<0,05 

Суправентрикулярна 
екстрасистолія 
(абс.вел, %, р) 

4 (19,0%) 3 (13,0%) 
р>0,05 

2 (8,7%) 
р>0,05 

1 (4,3%) 
р>0,05 

Шлуночкова 
екстрасистолія 
(абс.вел, %, р) 

3 (13,0%) 2 (8,7%) 
р>0,05 

1 (4,3%) 
р>0,05 

- 

Базова терапія + ривароксабан (n=20) 

Елевація сегмента ST 
(абс.вел, %, р) 

6 (30,0%) 3 (15,0%) 
р>0,05 

- - 

Інверсія з.Т (абс.вел, 
%, р) 

5 (25,0%) 2 (10,0%) 
р>0,05 

- - 

СВЕ (абс.вел, %, р) 3 (15,0%) 1 (5,0%) 
р>0,05 

- - 

ШЕ (абс.вел, %, р) 2 (10,0%) 1 (5,0%) 
р>0,05 

- - 

Примітки: 1. У дужках вказаний відсоток до загальної кількості осіб у групі.  

2. р – вірогідність різниці середніх значень до, під час та після лікування.  
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Згідно з даними табл. 4.2, у хворих І групи, які отримували АСК, 

клопідогрель, аторвастатин, еналаприл, метопрололу сукцинат, триметазидин та 

торасемід, частота елевації сегмента ST становила 20,0% та зменшувалася до 

15,0% (р>0,05) через 1 місяць лікування та до 5,0% (р>0,05) через 12 місяців. У 

пацієнтів ІІ та ІІІ груп частота елевації сегмента ST через 1 місяць лікування 

склала 19,0% та 17,4%, а через 12 місяців – 9,5% та 4,3%, відповідно, що 

статистично вірогідно не відрізнялося від вихідних значень.  

Найкращу динаміку суб’єктивних ознак перебігу захворювання отримано 

в IV групі хворих, які отримували ривароксабан на фоні БТ. Тут кількість 

виявленої елевації сегмента ST зменшувалася від 30,0% до 15,0% (р>0,05) через 

1 місяць терапії, більше того, уже наприкінці 6 місяця елевації сегмента ST не 

спостерігали.   

Не зафіксовано вірогідного впливу БТ та її комбінації з солями магнію і 

калію глюконової кислоти на значення інверсії зубця Т.  

Відзначено позитивний вплив досліджуваних препаратів на динаміку 

порушень ритму серця у хворих із ХСН  після перенесеного ІМ із проведеною 

реваскуляризацією. Так, кількість СВЕ та ШЕ у хворих, які на тлі БТ 

отримували солі магнію і калію глюконової кислоти до початку лікування, 

становила 9,5% та 4,8%, а наприкінці дванадцятимісячного курсу терапії 

екстрасистол не виявляли в жодному випадку.  

Необхідно відзначити, що в пацієнтів ІV групи, яким на тлі БТ 

застосовували ривароксабан, спостерігалася найпозитивніша динаміка щодо 

зменшення кількості даних порушень серцевого ритму, адже уже через 6 місяців 

терапії СВЕ та ШЕ не виявляли в жодному випадку. 

Результати приросту відстані, яку хворий із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеною реперфузійною терапією шляхом стентування проходить за тестом 

із шестихвилинною ходьбою під впливом різних методів лікування, подані на 

рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Приріст відстані, яку хворий проходить за тестом із 

шестихвилинною ходьбою під впливом різних методів лікування. 

Примітка. Вірогідність різниці величини до показників на час госпіталізації: р 

*<0,05; **p<0,01. 

 

Як видно з рис. 4.1, у пацієнтів ІІ групи середня відстань, яку пройшов 

хворий до початку лікування, становила (283,4±19,23) м, збільшувалася через 1 

місяць терапії до (295,9±21,34) м (р>0,05) та на 7,97% через 6 місяців лікування 

(р>0,05). Використання БТ разом із еплереноном сприяло збільшенню середньої 

відстані у хворих ІІІ групи через 1 та 6 місяців на 8,79% та 12,82%, відповідно. 

Так, в обстежуваних ІІІ групи середня відстань, яку пройшов хворий до початку 

лікування, дорівнювала (277,6±12,2) м та підвищувалася через 1 місяць терапії 

еплереноном до (302,0±15,89) м (р>0,05), а через 6 місяців до (313,2±11,54) м 

(р<0,05). Лікування хворих ІV групи ривароксабаном на фоні БТ протягом 6 

місяців сприяло вірогідному ефективному зростанню середньої відстані, яку 

пройшов пацієнт на 24,34%. Так, значення середньої відстані в осіб ІV групи до 
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початку терапії становило (269,5±16,32) м та зростало до (335,1±16,14) м 

(р<0,01).  

 

4.2. Вплив фармакотерапії з включенням солей магнію і калію 

глюконової кислоти, еплеренону чи ривароксабану на динаміку показників 

холтерівського моніторування електрокардіографії у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда з 

проведеним стентуванням 

Проведено оцінку впливу проведеної нами терапії на показники 

міокардіальної ішемії у хворих із ХСН після перенесеного ІМ. У вказаному 

розділі подані зміни показників ХМ ЕКГ у хворих із ХСН після перенесеного 

ІМ із проведеною реваскуляризацією залежно від призначених для лікування 

схем поєднання медикаментозних середників. Відзначено, що запропоновані 

нами схеми терапії були ефективними в зниженні  ішемічних показників через 6 

та 12 місяців лікування. Порівнюючи вихідні показники та дані, отримані через 

зазначені вище терміни спостереження за пацієнтами, були отримані такі 

закономірності: середня кількість епізодів ішемії міокарда протягом доби, 

сумарна тривалість ішемії, середнє та максимальне значення глибини депресії 

сегмента ST, середнє значення ЧСС під час депресії сегмента ST знизилися у 

всіх чотирьох групах. 

Доведено, що найбільш інтенсивний антиішемічний ефект спостерігався 

при лікуванні ривароксабаном. Слід відзначити, що лікування хворих ІV групи з 

використанням ривароксабану на тлі БТ призводило до найбільш статистично 

значущої зміни сумарної тривалості зміщення сегмента ST на 51,93% (р<0,001) 

та середньої кількості епізодів міокардіальної ішемії в обстежуваних, а саме на 

46,15% (р<0,001). 

Динаміка показників ішемії міокарда у хворих із ХСН після перенесеного 

ІМ із проведеною реперфузійною терапією під впливом проведеної терапії за 

даними ХМ ЕКГ представлена в табл. 4.3. 

 

 

 



 

Таблиця 4.3 

Динаміка показників ішемії у хворих із серцевою недостатністю за даними холтерівського моніторування ЕКГ 
Групи хворих 

 
 
 

Показник 

І група (базова 
терапія), 

 n=20 

ІІ група (БТ+солі 
магнію і калію 

глюконової кислоти), 
n=21 

ІІІ група 
(БТ+еплеренон),  

n=23 

ІV група 
(БТ+ривароксабан),  

n=20 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

Середня кількість 
епізодів ішемії 
протягом доби 

2,69±0,13 2,51±0,13 
∆-6,69 
р>0,05 

2,24±0,11 2,10±0,1 
∆-6,25 
р>0,05, 

р1-2<0,05 

3,16±0,2 2,44±0,12 
∆-22,78 
р<0,01  

р1-3>0,05, 
р2-3<0,05 

3,38±0,17 1,82±0,08 
∆-46,15 
р<0,001,  
р2-4<0,05, 
р3-4<0,001 

Сумарна 
тривалість 
зміщення сегмента 
ST, хв./добу 

34,61±1,7 31,2±1,56 
∆-9,85 
р>0,05 

31,23±1,56 27,69±1,38 
∆-11,34 
р>0,05, 

р1-2>0,05 

29,18±1,54 21,14±1,06 
∆-27,55 
р<0,001, 

р1-3<0,001, 
р2-3<0,01 

32,68±1,65 15,710,78 
∆-51,93 
р<0,001, 

 р2-4<0,001, 
р3-4<0,001 

Середнє значення 
глибини депресії 
ST, мм 

1,33±0,05 1,15±0,11 
∆-13,53 
р>0,05 

1,17±0,06 0,93±0,04 
∆-20,51 
р<0,01 

р1-2>0,05 

1,35±0,07 0,84±0,03 
∆-37,78 
р<0,001, 
р1-3<0,05, 
р2-3>0,05 

1,29±0,07 0,65±0,03 
∆-49,61 
р<0,001, 

р2-4<0,001, 
р3-4<0,001 

Сер. значення 
макс. зміщення 
сегмента ST, мм 

2,19±0,1 1,96±0,09 
∆-10,5 
р>0,05 

2,14±0,11 1,68±0,08 
∆-21,5 
р<0,01 

р1-2<0,05 

2,21±0,11 1,36±0,07 
∆-38,46 
р<0,001, 

р1-3<0,001, 
р2-3<0,01 

2,31±0,12 1,11±0,06 
∆-51,95 
р<0,001, 

р2-4<0,001, 
р3-4<0,05 

Сер. значення ЧСС 
під час депресії 
сегмента ST, за хв. 

74,1±2,91 64,9±2,51 
∆-12,42 
р<0,05 

71,5±2,62 62,23±2,51 
∆-12,97 
р<0,05 

73,25±2,65 63,24±2,69 
∆-13,67 
р<0,05 

72,31±2,78 61,46±2,45 
∆-15,0 
р<0,01 

Примітка. р – вірогідність змін відносно показників до лікування. 

1
0
9
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Згідно з даними табл. 4.3, показник середньодобової кількості ішемічних 

епізодів до початку обстеження в І групі дорівнював 2,69±0,13 та знижувався 

після завершення курсу терапії на 6,69% до значення 2,51±0,13 (р>0,05). 

Середня кількість епізодів ішемії протягом доби в ІІ групі зменшувалася на 

6,25% та складала після лікування 2,10±0,1 (р>0,05; р1-2<0,05). Відзначено, що 

додавання до БТ еплеренону у хворих ІІІ групи супроводжувалося більш 

вираженим антиішемічним ефектом, зменшуючи середньодобову кількість 

ішемічних епізодів на 22,78% (р<0,01). Слід зазначити, що антиішемічне 

лікування хворих ІV групи за умови використання комбінації БТ із 

ривароксабаном призводило до статистично найбільшої зміни цього показника в 

обстежуваних осіб (р<0,001). Так, у хворих до початку обстеження рівень 

середньої кількості ішемічних епізодів дорівнював 3,38±0,17 та знижувався на 

46,15% через 12 місяців терапії до рівня 2,11±0,08 (р<0,001), вірогідно 

відрізняючися від аналогічного показника в І, ІІ (р<0,05) та ІІІ  (р<0,001) групах.  

Проаналізовано показники максимального та середнього значень глибини 

депресії сегмента ST. За даними табл. 4.3, у всіх групах хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ із проведеною реперфузією спостерігали позитивну динаміку 

зменшення цих показників. Дванадцятимісячне лікування хворих І групи 

препаратами БТ супроводжувалося зменшенням середнього значення депресії 

сегмента ST на 13,53% до (1,15±0,11) мм (р>0,05). Максимальне значення 

депресії сегмента ST при цьому зменшилося на 10,5% (р>0,05). У хворих ІІ та IІІ 

груп установлено покращення динаміки глибини депресії сегмента ST на  

20,51% та 37,78%, відповідно. Максимальна депресія сегмента ST у групах 

обстежених знизилася на 21,5 та 38,46%, відповідно. У І групі обстеження, хворі 

якої отримували аторвастатин, метопрололу сукцинат, клопідогрель, еналаприл, 

АСК, триметазидин та торасемід, сумарна тривалість ішемії міокарда за добу 

після проведеної терапії склала (31,2±1,56) хв/добу, що вірогідно вище 

порівняно з аналогічним показником у пацієнтів, лікування яких проводилася 

БТ із еплереноном – (21,14±1,06) хв/добу (р1-3<0,001).   
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Рис. 4.2. Показники добової тривалості ішемії після проведеного курсу 

терапії у хворих різних обстежуваних груп. 

 Примітка. Вірогідність різниці порівняно з практично здоровими – *р<0,05; 

***p<0,001. 

 

При аналізі середньодобової тривалості ішемії міокарда у хворих ІІ, ІІІ та 

IV групи значення цього показника було вірогідно нижче, порівняно з групою 

БТ (рис. 4.2). Водночас найвираженіший антиішемічний ефект спостерігався в 

групі терапії з використанням ривароксабану (IV група). Застосування 

проведеного лікування хворих ІV групи призводило до зниження сумарної 

тривалості ішемії міокарда за добу на 51,93%, що вірогідно вище від 

аналогічного показника І, ІІ, та ІІІ груп пацієнтів (р<0,001; р1-4<0,001; р2-4<0,001; 

р3-4<0,001). Отже, встановлено високу ефективність досліджуваних препаратів у 

зниженні частоти та тривалості виникнення ішемії міокарда. 

Динаміку показників ХМ ЕКГ у хворих із ХСН після перенесеного ІМ у 

процесі лікування з використанням запропонованих медикаментозних схем 

представлено в табл. 4.4. 



 

Таблиця 4.4 

Показники холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих із хронічною серцевою недостатністю 

Групи хворих 

 

 

 

 

Показники 

Базова терапія 

(І група), 

n=20 

Базова терапія + солі 

магнію і калію 

глюконової кислоти 

(ІІ група), n=21 

Базова терапія + 

еплеренон (ІІІ група), 

n=23 

Базова терапія + 

ривароксабан (ІVгрупа), 

n=20 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Середнє значення   Q-Т 

в.п, мс 

369±19,34 367±18,25 

Δ-0,54 

382±19,73 379±18,51 

Δ-0,79 

375±18,49 370±18,62 

Δ-1,33 

389±19,16 380±18,95 

Δ-2,31 

Середнє значення 

макс.кор.Q-Т, мс 

426±21,31 422±20,52 

Δ-0,94 

425±20,27 420±20,55 

Δ-1,17 

427±21,43 421±21,7 

Δ-1,41 

427±21,34 420±20,49 

Δ-1,63 

Середнє значення 

мін.кор.Q-Т, мс 

367±18,13 360±17,62 

Δ-1,91 

368±18,73 360±17,78 

Δ-2,17 

363±16,98 354±15,48 

Δ-2,48 

369±19,11 358±17,82 

Δ-2,98 

-суправентрикулярна 

екстрасистолія 

7 (35,0%) 6 (30,0%) 7 (33,3%) 2 (9,5%) 

р<0,05 

8 (34,8%) 5 (21,7%) 6 (30,0%) 1 (5,0%) 

р<0,05 

-шлуночкова 

екстрасистолія (клас за 

B. Lown): 

3 (35,0%) 2 (10,0%) 6 (28,6%) 1 (4,8%) 

р<0,05 

5 (21,7%) 3 (13,0%) 6 (30,0%) 1 (5,0%) 

р<0,05 

I 2 (10,0%) 1 (5,0%) 2 (9,5%) - 3 (13,0%) 2 (8,7%) 2 (10,0%) 1 (5,0%) 

II 1 (5,0%) 1 (5,0%) 1 (4,8%) - 1 (4,3%) 1 (4,3%) 2 (10,0%) - 

III - - 2 (9,5%) 1 (4,8%) 1 (4,3%) - 1 (5,0%) - 

IV - - 1 (4,8%) - - - 1 (5,0%) - 

V - - - - - - - - 

Пароксизм СВТ 3 (35,0%) 2 (10,0%) 2 (9,5%) - 3 (13,0%) 1 (4,3%) 2 (10,0%) - 

Шлуночкова тахікардія 2 (10,0%) 1 (5,0%) 3 (14,3%) - 2 (8,7%) 1 (4,3%) 2 (10,0%) - 

Примітка. p- вірогідність змін відносно показників до лікування. 

1
1
2
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Згідно з табл. 4.4, аналізували динаміку показників середнього значення 

максимально короткого та мінімально короткого Q-Т під впливом 

досліджуваних препаратів. Установлено, що в пацієнтів І групи середнє 

значення максимально короткого Q-Т до початку терапії становило (426±21,31) 

мс, а після лікування препаратами БТ зменшувалося до (367±18,25) мс (р>0,05). 

Середнє значення мінімально короткого Q-Т в осіб цієї групи до початку 

обстеження складало (367±18,13) мс та знижувалося до (360±17,62) мл (р>0,05). 

У хворих, які отримували солі магнію і калію глюконової кислоти на тлі БТ, 

середнє значення максимально короткого Q-Т до початку лікування становило 

(425±20,27) мс та знижувалося після курсу терапії до (420±20,55) мс (р>0,05).  

У групі хворих, що отримували лікування з використанням БТ та 

еплеренону, середнє значення максимально короткого Q-Т дорівнювало 

(427±21,43) мс до початку обстеження та знижувалося до рівня (421±21,7) мс 

після курсу терапії (р>0,05).  

Середній показник максимально короткого Q-Т у хворих IV групи після 

лікування ривароксабаном знижування на 1,63% до рівня (420±20,49) мс. 

Середній рівень мінімально короткого Q-Т у цих хворих склав (369±19,11) мс до 

лікування та знижувався до (358±17,82) мс після терапії (р>0,05). 

У всіх обстежуваних  групах у процесі лікування спостерігали позитивну 

динаміку відносно зменшення кількості порушень серцевого ритму. Однак 

вірогідне зменшення кількості СВЕ та ШЕ відзначали в групах хворих із 

використанням солей магнію і калію глюконової кислоти чи ривароксабану на 

тлі БТ. Після лікування даними препаратами пароксизмів СВЕ та ШЕ у 

пацієнтів не виявляли в жодному випадку. 

 Динаміку показників ТРС у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеною реперфузійною терапією  шляхом стентування в процесі лікування 

з використанням запропонованих медикаментозних схем представлено в      

табл. 4.5. 

 



 

Таблиця 4.5   

Динаміка показників турбулентності серцевого ритму за даними холтерівського моніторування 

електрокардіограми у хворих із хронічною серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда  
Групи хворих 

 

 

 
 
 
Показник 

І група (базова терапія), 
n=20 

ІІ група (базова терапія + 
солі магнію і калію 

глюконової кислоти), 
n=21 

ІІІ група (базова терапія 
+ еплеренон), 

n=23 

ІV група (базова терапія 
+ривароксабан), 

n=20 

До лікування Після 
лікування, 

Δ, p 

До 
лікування 

Після 
лікування, 

Δ, p 

До 
лікування 

Після 
лікування, 

Δ, p 

До 
лікування 

Після 
лікування, 

Δ, p 

Частота 
виникнення 
патологічного 
HRТО  

5 (25,0%) 2 (10,0%) 6 (28,6%) 3 (14,2%) 7 (30,4%) 3 (13,0%) 6 (30,0%) 1 (5,0%) 
р<0,05 

Частота 
виникнення 
патологічного 
HRТS  

3 (15,0%) 1 (5,0%) 4 (19,0%) 3 (14,3%) 4 (17,4%) 2 (8,7%) 3 (15,0%) 1 (5,0%) 

Абсолютне 
середнє 
значення HRТО  

-0,13±0,03 -0,18±0,02 
Δ-38,46% 

р<0,05 

-0,16±0,02 -0,26±0,03 
Δ-62,5% 
р<0,05 

-0,14±0,03 -0,33±0,04 
Δ-135,71% 

р<0,001 

-0,14±0,02 -0,38±0,04 
Δ-171,43% 

р<0,001 

Абсолютне 
середнє 
значення HRТS, 
мс/RR 

2,85±0,24 3,63±0,41 
Δ+27,37% 

р<0,05 

2,75±0,89 3,57±0,86 
Δ+29,82% 

р<0,05 

2,78±0,43 4,81±0,76 
Δ+73,02% 

р<0,05 

2,42±0,95 5,64±0,31 
Δ+133,06% 

р<0,05 

Середнє 
значення QTc, 
мс 

385,56±10,1 356,2±10,3 
Δ-7,61% 
р<0,05 

380,6±9,7 351,5±10,3 
Δ-7,65% 
р<0,05 

383,7±9,87 352,6±9,5 
Δ-8,11% 
р<0,05 

383,8±9,12 345,8±8,12 
Δ-9,9% 
р<0,01 

Примітка. p- вірогідність змін відносно показників до лікування.

1
1
4
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За даними табл. 4.5, при аналізі показників ТСР установлено, що в І групі 

патологічний рівень HRТО виявляли в 5 (25,0%) хворих, а патологічне значення 

HRТS було притаманним для 3 (15,0%) хворих. Відзначено, що терапія 

ривароксабаном призводила до вірогідного зменшення частоти прояву 

патологічних значень як HRTS, так і HRТО. У табл. 4.5 зафіксовано, що в І 

групі після проведеного курсу лікування значення HRТО залишалося 

патологічним лише в 2 (10,0%), а HRТS – у 1 (5,0%) обстежуваних. Аналізуючи 

аналогічні показники пацієнтів ІІ групи, отримано наступні результати: 

патологічні параметри ТРС зафіксовано в 10 хворих (HRTO>0% виявлено у 6 

(28,6%), HRTS<2,5 мс/RR у 4 (19,0%) хворих із 21 обстежуваних. Використання 

препаратів БТ із солями магнію і калію глюконової кислоти протягом 

дванадцяти місяців супроводжувалося вірогідним зменшенням частоти 

виникнення патологічних значень HRTO з (-0,16±0,02) до (-0,26±0,03) на 62,5% 

(р>0,05) та HRTS на 29,82%. Відзначено патологічні показники ТСР у хворих із 

ХСН після перенесеного ІМ із проведеною реперфузією, яким на фоні БТ 

призначали еплеренон: HRTO>0% виявлено в 7 (30,4%) і HRTS<2,5 мс/RR у 4 

(17,4%) із 23 хворих ІІІ групи. Застосування еплеренону у хворих цієї групи 

дало кращі результати порівняно з препаратами БТ та її комбінації з солями 

магнію і калію глюконової кислоти і призвело через 12 місяців лікування до 

вірогідно більшого зменшення абсолютного значення HRTO на 135,71% та 

HRTS на 73,02%. Зафіксовано, що при застосуванні ривароксабану разом із 

препаратами БТ спостерігали найпозитивнішу динаміку щодо основних значень 

ТСР. Дванадцятимісячне лікування хворих ІV групи виявилося ефективнішим, 

ніж використання солей магнію і калію глюконової кислоти чи еплеренону 

щодо зменшення патологічних показників ТРС. Так, показник HRTO зменшився 

до (-0,38±0,04) % (р<0,001), а HRTS збільшився до (5,64±0,31) мс/RR (р<0,05). 

Патологічний показник HRTO пацієнтів цієї групи вірогідно відрізнявся від 

аналогічного показника в І (р<0,001) та ІІ (р<0,001) групах. Таким чином, 

відзначено нормалізацію показників ТСР унаслідок застосування 
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запропонованої схеми лікування. Середнє значення початку турбулентності 

інтенсивніше знижувалося при додаванні до БТ ривароксабану, порівняно з 

солями магнію і калію глюконової кислоти чи еплереноном.  

 

4.3. Вплив фармакотерапії з включенням солей магнію і калію 

глюконової кислоти, еплеренону чи ривароксабану на динаміку показників 

кардіальної гемодинаміки у хворих із хронічною серцевою недостатністю 

після перенесеного інфаркту міокарда з проведеним стентуванням 

Досліджено вплив проведеної терапії на показники кардіальної 

гемодинаміки у хворих із ХСН після перенесеного ІМ. Під впливом лікування 

спостерігали позитивну динаміку основних показників ЕхоКГ. У пацієнтів І 

групи рівень ФВ ЛШ до початку лікування становив (57,54±2,87) % та вірогідно 

підвищувався через 12 місяців терапії до (66,43±3,45) %. Використання БТ 

разом із солями магнію і калію глюконової кислоти або еплереноном сприяло 

вірогідному підвищенню ФВ ЛШ у хворих ІІ та ІІІ груп, відповідно. В 

обстежуваних ІІ групи рівень ФВ ЛШ до початку терапії дорівнював 

(54,02±2,37) % та вірогідно підвищувався через 12 місяців терапії солями і 

магнію і калію глюконової кислоти до (63,67±1,91) %. При використанні БТ з 

еплереноном у хворих ІІІ групи також відзначено вірогідне покращення 

систолічної функції ЛШ. Показник ФВ ЛШ у цих хворих становив (55,73±2,64) 

% до початку терапії та зростав до (64,67±1,92) % після дванадцятимісячного 

лікування (р<0,01). Лікування хворих ІV групи ривароксабаном на фоні БТ 

протягом 12 місяців сприяло вірогідному зростанню ФВ на 10,73%. Так, середнє 

значення ФВ в обстежуваних ІV групи до початку терапії становило 

(56,21±1,39) % та підвищувалося до (62,14±1,86) % (р<0,01). Водночас слід 

зауважити, що зміна середніх значень ФВ ЛШ через 6 місяців лікування 

виявилася статистично невірогідною у всіх групах обстеження.  

У табл. 4.6 наведені результати ЕхоКГ-дослідження. 



 

Таблиця 4.6 

Динаміка показників гемодинаміки у хворих із хронічною серцевою недостатністю після проведеного лікування 

Група хворих КДР, см КСР, см КДО, мл КСО, мл УО, мл ФВ, % ІММ ЛШ, 

г/м
2 

ММЛШ, г 

Здорові (n=15) 4,25±0,15 2,97±0,07 98,65±4,16 36,72±1,88 61,75±2,17 62,4±2,65 92,4±1,71 184,08±3,2 

І група (n=20)         

- до лікування 5,23±0,59 3,58±0,54 109,51±8,72 49,52±2,97 61,64±2,32 57,54±2,87 112,62±3,57 220,32±6,94 

- через 6 міс. 5,24±0,78 
Δ-0,19 

 

3,45±0,42 
Δ-3,63 

 

107,65±2,87 

Δ-1,70 

 

37,65±2,75
** Δ-23,97 

 

60,77±2,85 
Δ-1,41 

 

59,86±2,84 
Δ+4,03 

 

108,51±3,13 
Δ-3,65 

215,14±6,32 
Δ-2,35 

- через 12 міс. 5,13±0,52 

Δ-1,91 

 

3,64±0,57 
Δ-1,68 

 

90,67±2,54* 
Δ-17,20 

 

36,31±2,86
** Δ-26,68 

 

60,98±2,16 
Δ-1,07 

 

66,43±3,45
* Δ+15,45 

 

104,53±3,12  
Δ-7,18 

213,14±6,25 
Δ-3,26 

ІІ група (n=21)         

- до лікування 5,17±0,71 3,38±0,13 133,17±2,81 58,64±2,76 73,81±2,13 54,02±2,37 113,23±3,52 227,12±6,91 

- через 6 міс. 5,79±0,84    
Δ-12,0 

3,34±0,56
Δ-1,18 

112,6±4,42*
* Δ-15,45 

46,87±1,2*
** Δ-20,07 

70,54±1,76 
Δ-4,43 

56,42±2,98 
Δ+4,44 

109,32±2,87  
Δ-3,45 

 

211,62±6,83 

Δ-6,82 

- через 12 міс. 4,99±0,21* 
Δ-3,48 

3,35±0,42
Δ-0,89 

104,82±3,45
*** Δ-21,29 

37,32±1,4*
** Δ-36,36 

66,32±1,15
* Δ-10,15 

63,67±1,91
** Δ+17,86 

99,31±2,13 

** Δ-12,29 

196,06±6,12
** Δ-13,18 

ІІІ група (n=23)         

- до лікування 5,23±0,34 3,32±0,15 129,74±4,53 58,14±2,64 71,32±2,53 55,73±2,64 109,63±3,96 217,71±6,62 

- через 6 міс. 4,83±0,45   
Δ-7,65 

3,23±0,25 
Δ-2,71 

104,8±4,75* 
Δ-19,22 

44,51±1,9*
** Δ-23,44 

67,73±2,83
Δ-5,03 

58,84±1,75 
Δ+5,58 

96,12±3,72 

*  Δ-12,32 

190,43±5,89
* Δ-12,53 

- через 12 міс. 4,74±0,12*  
Δ-9,37 

3,12±0,14 
Δ-6,02 

102,42±4,75
*** Δ-21,06 

 

34,57±1,8*
** Δ-40,54 

 

65,54±2,29
* Δ-8,10 

 

64,67±1,92
** Δ+16,04 

 

92,34±3,27 

**  Δ-15,77 

184,68±5,31
***Δ-15,17 

ІV група (n=20)         

- до лікування 4,79±0,25 3,31±0,74 125,32±4,12 56,14±1,63 70,53±2,65 56,21±1,39 110,42±4,47 214,52±6,26 

- через 6 міс. 4,76±0,24 

Δ-0,63 

3,36±0,36 
Δ-1,51 

100,9±3,56 

*** Δ-19,49 

43,42±1,5*
** Δ-22,66 

61,43±3,41
* Δ-12,90 

58,67±1,57
Δ+4,38 

 

*% 

100,1±3,12 

Δ-9,35* 

199,23±4,12   
Δ-7,13* 

 

 
- через 12 міс. 4,74±0,14 

Δ-1,04 

3,28±0,13 
Δ-0,91 

99,8±4,76 

*** Δ-20,76 

34,84±1,9*
** Δ-37,94 

63,81±2,83
** Δ-9,53 

62,14±1,86
** Δ+10,73 

93,96±2,91 

** Δ-14,91 

185,32±5,53
** Δ-13,87 

Примітка. Вірогідність різниці порівняно з показниками до лікування: *- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001. 

1
1
7
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Аналізували динаміку показників КСО та КДО ЛШ під впливом 

досліджуваних препаратів (табл. 4.6). Використання препаратів БТ у лікуванні 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ призводило до зменшення КСО ЛШ і 

КДО ЛШ через 6 та 12 місяців терапії. Так, у пацієнтів І групи показник КСО 

ЛШ до початку лікування становив (49,52±2,97) мл, а через 6 та 12 місяців 

лікування зменшувався до (37,65±2,75) мл (р<0,01) та (36,31±2,86) мл (р<0,01), 

відповідно. Середній рівень КДО ЛШ у пацієнтів цієї групи до початку 

обстеження складав (109,51±8,72) мл та статистично вірогідно знизився через 12 

місяців до (90,67±2,54) мл.  

У пацієнтів ІІ групи також відзначено вірогідне зменшення КСО ЛШ та 

КДО ЛШ уже через 6 місяців терапії. У хворих, які отримували солі магнію і 

калію глюконової кислоти на тлі БТ, середнє значення КСО ЛШ до початку 

лікування становило (58,64±2,76) мл та вірогідно знижувалося до (46,87±1,2) мл 

наприкінці шестимісячного лікування та до (37,32±1,4) мл через 12 місяців 

терапії. Слід відзначити, що лікування хворих ІII групи з використанням 

еплеренону на тлі БТ призводило до найбільш статистично значущої зміни КСО 

та КДО. Так, КСО ЛШ дорівнював (58,14±2,64) мл до початку обстеження та 

вірогідно знижувався до (44,51±1,9) мл через 6 місяців терапії на 40,54%, до 

рівня (34,57±1,8) мл через 12 місяців. Середній рівень КДО у цих хворих склав 

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

6 місяців лікування та на 21,06%, до рівня (102,42±4,75) мл наприкінці 

дванадцятимісячного лікування. 

 Середній показник КСО у хворих IV групи після проведеного курсу 

дванадцятимісячної терапії ривароксабаном дорівнював (34,84±1,9) мл, що 

вірогідно нижче, порівняно з його значенням до лікування – (56,14±1,63) мл. 

КДО у даних хворих до лікування дорівнював (125,32±4,12) мл та вірогідно 

знижувався до (100,9±3,56) мл через 6 місяців лікування та до рівня (99,8±4,76) 

мл через 12 місяців терапії.  
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Ці схеми лікування не призводили до вірогідної динаміки показників КДР 

та КСР у всіх групах обстеження.  

Вивчено вплив досліджуваних схем терапії на ЕхоКГ показники ГЛШ. Із 

табл. 4.6 видно, що у хворих ІІ групи, які отримували БТ із солями магнію і 

калію глюконової кислоти, середнє значення ІММЛШ становило (113,23±3,52) 

г/м
2 

до початку терапії та знижувалося до рівня (99,31±2,13) г/м
2  

через 12 

місяців під впливом лікування (р<0,01). Зменшення середнього показника 

ІММЛШ у хворих ІІ групи через 6 місяців терапії не виявилося вірогідним, що 

може бути пояснено недостатньою тривалістю терапії.  

У хворих ІІI групи, які отримували БТ із еплереноном, середнє значення 

ІММЛШ становило (217,71±6,62) г/м
2 

до початку терапії та вірогідно 

знижувалося до рівня  (190,43±5,89) г/м
2  

уже через 6 місяців під впливом 

лікування та на 15,17% до рівня (184,68±5,31) г/м
2  

через 12 місяців курсу терапії 

(р<0,001).  

Аналогічну динаміку відзначено щодо показника ММЛШ у хворих ІІ та 

ІІІ груп. Лікування БТ із ривароксабаном обстежуваних ІV групи також 

призводило до вірогідного зниження ММЛШ та ІММЛШ. При аналізі впливу 

БТ на показники ММЛШ у хворих із ХСН після перенесеного ІМ протягом 6 та 

12 місяців відзначено статистично невірогідне зниження рівня ІММЛШ та 

ММЛШ. 

Динаміка показника КСО в обстежуваних хворих зображена на рис. 4.3.  

Застосування БТ із солями магнію і калію глюконової кислоти, 

еплереноном чи ривароксабаном призводило до активізації процесів 

зворотнього ремоделювання ЛШ. Однак отримані результати засвідчили, що 

найвищу інтенсивність процесів зворотнього ремоделювання ЛШ спостерігали 

у хворих, які окрім БТ, отримували еплеренон, про що свідчить вірогідне 

зниження середніх рівнів КСО, КДО ЛШ та ІММЛШ у хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ, порівняно із використанням солей магнію і калію глюконової 

кислоти чи ривароксабану на фоні БТ (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Динаміка показників кінцево-систолічного обʼєму в 

обстежуваних хворих. 

Примітка.  Вірогідність  різниці порівняно з  показниками до лікування:       

*- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001. 

 

Таким чином, застосування досліджуваних схем терапії чинило 

позитивний вплив на покращення систолічної функції ЛШ, зниження середніх 

значень його КСО, КДО ЛШ, ІММЛШ, що свідчить про здатність 

досліджуваних препаратів нормалізувати показники кардіогемодинаміки. 

 

Згідно з нашими даними дослідження, представленими в ІV розділі, 

запропоноване лікування хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеним 

стентуванням солями магнію і калію глюконової кислоти супроводжувалося 

позитивним клінічним ефектом та антиаритмічною дією. Застосування в 

лікуванні еплеренону із БТ забезпечувало зворотне ремоделювання міокарда, 

корекцію ДД ЛШ, зменшення кількості балів за ШОКС, зниження ФК ХСН, 
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підвищення толерантності до фізичного навантаження. Комбінація 

ривароксабану на тлі БТ вірогідно зменшувала ФК ХСН, нормалізувала 

показники ТСР, сприяла більш ранньому зростанню толерантності до фізичного 

навантаження. Ефективність запропонованого підходу підтверджена за 

результатами впровадження застосованого методичного підходу до ведення 

хворих із ХСН у ряді лікувально-профілактичних закладів. 

 

Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Савчук НВ (2016) Медикаментозна корекція порушень ритму серця у хворих 

на ХСН після перенесеного інфаркту міокарда з проведеним стентуванням. 

Буковинський медичний вісник 20,1(77):144-147 [78] 

2. Савчук НВ, Вакалюк ІП (2017) Оптимізація диференційованого комплексного 

лікування хворих на серцеву недостатність із постінфарктним кардіосклерозом 

шляхом додавання до базової терапії еплеренону та ривароксабану. Актуальні 

проблеми сучасної медицини 3(59):161-166 [80] 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ ПРОВЕДЕНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ СУДИННО-

ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ, ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ, 

РІВЕНЬ ГАЛЕКТИНУ-3, РОСТОВОГО ФАКТОРА 

ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ-15, АЛЬДОСТЕРОНУ СИРОВАТКИ КРОВІ, 

ЕЛЕКТРОЛІТІВ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА 

 

Наступний етап дослідження – оцінка динаміки лабораторних показників 

під впливом проведеного нами лікування хворих із ХСН після перенесеного ІМ 

із проведеним стентуванням. БТ в обстежуваних хворих передбачала 

застосування клопідогрелю. Механізм дії клопідогрелю зумовлений блокадою 

АДФ-індукованого з’єднання фібриногену з рецепторами GP IIb/IIIa та 

незворотнім селективним інгібуванням з’єднання АДФ із рецепторами на 

поверхні тромбоцитів, саме тому дослідження показників системи згортання 

крові є необхідним для таких пацієнтів.  

 

5.1. Вплив проведеного лікування хворих із хронічною серцевою 

недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда на динаміку  

показників аденозиндифосфат-індукованої агрегації тромбоцитів 

Виражений дезагрегантний  ефект використаних схем проведеної терапії у 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною реваскуляризацією шляхом 

стентування проявлявся зниженням швидкості та ступеня агрегації тромбоцитів. 

Динаміку показників судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із 

ХСН після перенесеного ІМ під впливом проведеної терапії з використанням 

запропонованих нами медикаментозних схем наведено в табл. 5.1. Застосування 

лікування ривароксабаном разом із препаратами БТ хворими ІV групи 

супроводжувалося найінтенсивнішим зменшенням ступеня та швидкості 

агрегації тромбоцитів, сповільненням часу агрегації тромбоцитів. 
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Таблиця 5.1 

Динаміка показників АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у 

хворих із хронічною серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту 

міокарда у процесі лікування 
Показник Ступінь агрегації, % Час агрегації, с Швид. агрегації, %/хв. 

Здорові (n=15) 69,73±3,25 551,86±8,72 10,31±0,82 

Базова терапія (І група) 

- до лікування 73,45±3,12 554,89±4,42 14,92±0,71 

- через 1 місяць 55,86±2,72 
р<0,001  
Δ-23,9 

585,71±4,13 
р<0,001 
Δ+5,6 

10,79±0,51 
р<0,001 
Δ-27,7 

- через 6 місяців 25,52±2,39 
р<0,001 
Δ-65,3 

598,23±5,63 
р<0,001 
Δ+6,2 

8,84±0,41 
р<0,001 
Δ-40,8 

- через 12 місяців 22,67±2,45 
р<0,001 Δ-69,1 

599,32±5,65 
р<0,001 Δ+8,0 

7,31±0,2 
р<0,001 Δ-51,0 

Базова терапія + солі магнію і калію глюконової кислоти (IІ група) 

- до лікування 75,54±2,36 572,85±4,12 15,65±0,84 

- через 1 місяць 57,56±2,64 
р<0,001 
Δ-23,8 

587,56±4,36 
р<0,05 
Δ+2,6 

10,43±0,68 
р<0,001 
Δ-33,4 

- через 6 місяців 24,17±1,91 
р<0,001 
Δ-68,0 

597,53±6,72 
р<0,001 
Δ+4,3 

7,54±0,57 
р<0,001 
Δ-51,8 

- через 12 місяців 23,07±1,02 
р<0,001 Δ-69,5 

613,73±6,34 
р<0,001 Δ+7,1 

3,42±0,85 
р<0,001 Δ-78,1 

Базова терапія + еплеренон (IІІ група) 

- до лікування 74,67±2,53 564,97±5,42 14,93±0,53 

- через 1 місяць 51,74±2,01 
р<0,001 
Δ-30,7 

597,43±6,28 
р<0,001 
Δ+5,7 

8,41±0,76 
р<0,001 
Δ-43,7 

- через 6 місяців 27,16±1,09 
р<0,001 
Δ-70,3 

603,79±6,45 
р<0,001 
Δ+6,9 

5,73±0,96 
р<0,001 
Δ-61,6 

- через 12 місяців 16,07±1,03 
р<0,001 Δ-78,5 

614,81±6,42 
р<0,001 Δ+8,8 

4,57±0,48 
р<0,001 Δ-69,4 

Базова терапія + ривароксабан (IV група) 

- до лікування 75,23±2,38 567,38±5,76 15,62±0,37 

- через 1 місяць 48,46±1,47 
р<0,001 
Δ-35,6 

595,49±5,32 
р<0,01 
Δ+4,0 

9,13±0,92 
р<0,001 
Δ-41,5 

- через 6 місяців 19,46±1,69 
р<0,001 
Δ-74,1 

607,46±5,67 
р<0,001 
Δ+7,1 

4,78±0,46 
р<0,001 
Δ-69,4 

- через 12 місяців 11,74±0,54 
р<0,001 Δ-84,4 

618,68±5,84 
р<0,001 Δ+9,0 

3,46±0,41 
р<0,001 Δ-77,8 

Примітка. р – вірогідність змін порівняно з показниками до лікування.  
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Згідно з табл. 5.1, дезагрегантні властивості препаратів БТ проявилися вже 

через 1 місяць лікування у хворих усіх обстежуваних груп. Так, у хворих І групи 

ступінь агрегації тромбоцитів вірогідно зменшився до (55,86±2,72) % (р<0,001), 

а швидкість агрегації – до (10,79±0,51) %/хв (р<0,001). Застосування солей і 

магнію, і калію глюконової кислоти хворими ІІ групи супроводжувалося 

пригніченням агрегаційної активності тромбоцитів у вигляді вірогідного 

зменшення аналогічних показників через 1 місяць лікування до (57,56±2,64) % 

та (10,43±0,68) %/хв., відповідно. Більш ефективного зниження швидкості та 

ступеня агрегації тромбоцитів було досягнуто через 6 та 12 місяців лікування 

(р<0,001). У пацієнтів ІІІ групи ступінь агрегації тромбоцитів зменшився через 1 

місяць до (51,74±2,01) %, що вірогідно відрізнялося від цього показника до 

лікування. У хворих цієї групи ступінь агрегації тромбоцитів зменшувався до 

(27,16±1,09) % через 6 місяців терапії та до (16,07±1,03) % через 12 місяців 

лікування (р<0,001). Застосування лікування ривароксабаном разом із 

препаратами БТ хворими ІV групи протягом 1 місяця супроводжувалося 

зменшенням ступеня (р<0,001) та швидкості (р<0,001) агрегації тромбоцитів, 

сповільненням часу агрегації тромбоцитів (р<0,01). Так, показник ступеня 

агрегації через 1 місяць зменшився до (48,46±1,47) % (р<0,001), швидкість 

агрегації – до (9,13±0,92) %/хв (р<0,001), а час агрегації тромбоцитів збільшився 

до (595,49±5,32) с (р<0,01). Таким чином, застосування препаратів БТ 

супроводжувалося пригніченням агрегаційної активності тромбоцитів у вигляді 

статистично вірогідного зменшення ступеня та швидкості агрегації, подовженні 

часу агрегації тромбоцитів. 

 

5.2. Вплив проведеної терапії на показники ліпідного спектру крові  

Проаналізовано вплив проведеної терапії на показники ліпідограми в 

обстежуваних хворих. Відзначено, що застосування препаратів БТ вірогідно 

знизило показники атерогенних фракцій ліпідограми в межах нормально 

допустимих значень.  
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Таблиця 5.2 

Динаміка показників ліпідограми під впливом терапії 

 ЗХС, 

ммоль/л 

ХС ЛПНГ, 

ммоль/л 

ХС ЛПДНГ, 

ммоль/л 

ТГ, ммоль/л ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 

 Базова терапія (І група) 

- до 

лікування 

5,38±0,25 2,95±0,15 0,71±0,04 1,36±0,05 1,94±0,07 

- після 

лікування, 

Δ%; р 

5,01±0,24 

Δ-6,9 

p>0,05 

2,31±0,11 

Δ-21,7 

p<0,01 

0,53±0,03 

Δ-25,4 

p<0,001 

1,23±0,02 

Δ-9,55 

p<0,05 

2,19±0,09 

Δ+12,9 

p<0,05 

Базова терапія + солі магнію і калію глюконової кислоти (IІ група) 

- до 

лікування 

5,65±0,28 3,04±0,16 0,69±0,02 1,56±0,07 1,9±0,07 

- після 

лікування, 

Δ%; р 

5,25±0,27 

Δ-7,1  

p>0,05 

2,32±0,12 

Δ-23,7 

p<0,01 

0,52±0,01 

Δ-24,6 

p<0,001 

1,35±0,06 

Δ-11,8 

p<0,05 

2,08±0,09 

Δ+9,5 

p>0,05 

Базова терапія + еплеренон (IІІ група) 

- до 

лікування 

5,76±0,28 3,01±0,16 0,67±0,03 1,44±0,05 1,91±0,06 

- після 

лікування, 

Δ%; р 

5,34±0,27 

Δ-7,3 

p>0,05 

2,26±0,14 

Δ-24,9 

p<0,01 

0,51±0,01 

Δ-23,9 

p<0,001 

1,31±0,03 

Δ -9,0 

p<0,05 

2,12±0,1 

Δ+11,0 

p>0,05 

Базова терапія + ривароксабан (IV група) 

- до 

лікування 

5,62±0,27 3,05±0,17 0,57±0,02 1,43±0,07 1,88±0,05 

- після 

лікування, 

Δ%; р 

5,22±0,21 

Δ-7,1 

p>0,05 

2,29±0,13 

Δ-24,9 

p<0,01 

0,43±0,02 

Δ-24,6 

p<0,001 

1,26±0,01 

Δ-11,9 

p<0,05 

2,12±0,13 

Δ+12,8 

p>0,05 

Примітка. р – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування. 

 

У табл. 5.2 наведені зміни показників ліпідного обміну у хворих із ХСН 

після перенесеного ІМ залежно від проведеного лікування. Препарати БТ 

позитивно впливали на концентрацію атерогенних ліпідів сироватки крові. 

Запропоноване нами лікування хворих із ХСН після перенесеного ІМ 

супроводжувалося вірогідним зниженням вмісту ліпідів сироватки крові. Отже, 

досліджувана фармакотерапія є ефективною у хворих із дисліпідемією. Під її 

впливом зменшується синтез атерогенного ХС ЛПНГ і зростає синтез 

антиатерогенного ХС ЛПВГ.  
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5.3. Вплив диференційованого лікування на динаміку галектину-3, 

ростового фактора диференціювання-15 та альдостерону сироватки крові 

Проведено аналіз впливу терапії на рівень галектину-3 у сироватці крові. 

 

Таблиця 5.3 

Вплив проведеної терапії у хворих із хронічною серцевою недостатністю на 

рівень галектину-3 сироватки крові 

Примітки: р – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування; р1-2 – 

вірогідність різниці середніх значень між 1 та 2 групами; р1-3 – вірогідність 

різниці середніх значень між 1 та 3 групами; p2-3 – вірогідність різниці середніх 

значень між 2 та 3 групами; р2-4 – вірогідність різниці середніх значень між 2 та 

4 групами; р3-4 – вірогідність різниці середніх значень між 2 та 4 групами. 

 

Як зазначено в табл. 5.3, у хворих, які отримували БТ, рівень галектину-3 

сироватки крові до початку лікування дорівнював (33,71±2,11) нг/мл та 

вірогідно зменшувався після курсу терапії на 30,44% до рівня (23,45±1,88) 

нг/мл. Відзначено також зниження рівня галектину-3 сироватки крові у хворих, 

 

Група хворих 

Рівень галектину-3 (нг/мл) 

До лікування Після лікування 

І група 

БТ (n=20) 

33,71±2,11 23,45±1,88 

Δ-30,44 

p<0,01 

ІI група 

БТ + солі магнію і калію 

глюконової кислоти (n=21) 

35,87±2,41 24,65±1,98 

Δ-31,28 

p<0,01 

p1-2>0,05 
ІII група 

БТ + еплеренон (n=23) 

34,69±1,67 22,53±0,98 

Δ-35,05 

p<0,001 

p1-3>0,05 

p2-3>0,05 

IVгрупа 

БТ + ривароксабан (n=20) 

36,53±1,83 24,32±0,76 

Δ-33,42 

p<0,001 

p1-4>0,05 

p2-4>0,05 

p3-4>0,05 
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яким проводилася терапія солями магнію і калію глюконової кислоти, 

еплереноном чи ривароксабаном. Так, у хворих ІI групи середній рівень 

галектину-3 сироватки крові до лікування складав (35,87±2,41) нг/мл та 

знижувався до (24,65±1,98) нг/мл (p<0,01). У пацієнтів ІІІ групи середнє 

значення цього показника до лікування становило (34,69±1,67) нг/мл, а після 

завершення курсу терапії – (22,53±0,98) нг/мл, що вірогідно нижче, порівняно з 

значенням до лікування, але порівняно із аналогічним показником у групі 

терапії солями магнію і калію глюконової кислоти на тлі БТ вірогідного 

зниження концентрації галектину-3 встановлено не було. У хворих, яким у 

комплекс лікування, окрім БТ, призначали ривароксабан, рівень галектину-3 

сироватки крові до лікування дорівнював (36,53±1,83) нг/мл, а після терапії – 

(24,32±0,76) нг/мл, (p<0,001).  

Проведено аналіз впливу терапії на рівень GDF-15 сироватки крові. 

Рис. 5.1. Вплив терапії на концентрацію GDF-15 у сироватці крові. 

Примітка: вірогідність різниці середніх значень до та після лікування- *р<0,05; 

**р<0,01; ***р<0,001. 
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Як зображено на рис. 5.1, у хворих І групи середнє значення GDF-15 

сироватки крові дорівнювало (2207,04±102,5) пг/мл до лікування та вірогідно 

знижувалося під впливом лікування БТ до рівня (1698,45±106,4) пг/мл. 

Комбінація БТ із солями магнію і калію глюконової кислоти сприяла більш 

інтенсивному зниженню цього показника з (2314,68±114,8) пг/мл до 

(1674,73±97,54) пг/мл після завершення лікування (р<0,001).  У хворих ІІІ 

групи, які отримували еплеренон на фоні БТ, середній рівень GDF-15 сироватки 

крові до початку лікування становив (2064,12±102,8) пг/мл, а на завершення 

терапевтичного курсу цей показник дорівнював – (1375,86±109,8) пг/мл 

(р<0,001). Отже, еплеренон виявився ефективнішим, порівняно з солями магнію 

і калію глюконової кислоти для зниження концентрації цього показника, рівень 

GDF-15 сироватки крові змінився на 33,34% у процесі проведеного нами 

лікування. Зʼясовано, що застосування проведеної терапії ривароксабаном 

призводило до більш інтенсивного зниження концентрації GDF-15 сироватки 

крові, порівняно із терапією солями магнію і калію глюконової кислоти чи 

еплереноном (р<0,001). Так, середнє значення цього показника до лікування 

становило (2110,21±107,4) пг/мл, а після завершення курсу терапії – 

(1286,75±109,6) пг/мл, що вірогідно нижче, порівняно з аналогічним  значенням 

до лікування. 

Проведено аналіз впливу терапії на рівень альдостерону в сироватці крові 

обстежуваних хворих. Усі досліджувані схеми лікування призводили до 

вірогідного зменшення середнього рівня альдостерону сироватки крові після 

завершення проведеної терапії. У пацієнтів І групи, що отримували препарати 

БТ, середнє значення концентрації альдостерону в сироватці крові становило 

(131,3±7,94) пг/мл до лікування та вірогідно знижувалося під впливом терапії до 

рівня (101,2±7,89) пг/мл. При додаванні до БТ солей магнію та калію 

глюконової кислоти середнє значення цього показника до лікування становило 

(144,7±8,72) пг/мл, а після завершення курсу терапії – (99,7±8,95) пг/мл, що 

вірогідно нижче, порівняно з аналогічним  значенням до лікування (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Вплив терапії у хворих із хронічною серцевою недостатністю після 

перенесеного інфаркту міокарда на рівень альдостерону сироватки крові 

Примітки: р – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування; р1-2 – 

вірогідність різниці середніх значень між 1 та 2 групами; р1-3 – вірогідність 

різниці середніх значень між 1 та 3 групами; p2-3 – вірогідність різниці середніх 

значень між 2 та 3 групами; р2-4 – вірогідність різниці середніх значень між 2 та 

4 групами; р3-4 – вірогідність різниці середніх значень між 2 та 4 групами. 

 

Відзначено, що застосування  еплеренону призводило до інтенсивнішого 

зниження концентрації альдостерону сироватки крові, порівняно з терапією 

іншими препаратами (p1-3<0,001, p2-3<0,001). Середнє значення цього показника 

змінилося на 67,24% у процесі лікування (табл. 5.4). Так, середній рівень 

зазначеного показника до початку лікування становив (139,8±7,63) пг/мл, а на 

завершення терапевтичного курсу цей показник дорівнював – (45,8±5,52) пг/мл. 

Концентрація альдостерону сироватки крові до початку терапії в IV групі 

дорівнювала (121,2±9,95) пг/мл та знижувалася під впливом лікування на 32,6%. 

Група хворих Рівень альдостерону (пг/мл) 

До лікування Після лікування 

І група 
БТ (n=20) 

131,3±7,94 101,2±7,89 
Δ-22,92 
p<0,05 
Δ-33,92 

ІI група 
БТ + солі магнію і 
калію глюконової 
кислоти (n=21) 

144,7±8,72 99,7±8,95 
Δ-31,1 
p<0,01 

p1-2>0,05 
ІII група 
БТ+ еплеренон 
(n=23) 

139,8±7,63 45,8±5,52 
Δ-67,24 
p<0,001 

p1-3<0,001 
p2-3<0,001 

IVгрупа 
БТ+ривароксабан 
(n=20) 

121,2±9,95 81,6±6,43 
Δ-32,67 
p<0,01 

p1-4 >0,05 
p2-4>0,05 
p3-4<0,01 
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Здійснено вивчення впливу досліджуваних схем терапії на 

функціональний стан нирок у хворих із ХСН, досліджено динаміку показників 

сечовини, креатиніну та ШКФ у крові. Із метою вивчення безпеки застосування 

досліджуваних лікувальних стратегій визначали активність сироваткових 

амінотрансфераз, а саме рівнів АСТ та АЛТ, що представлені в табл. 5.5. 

 

Таблиця 5.5 

Динаміка показників  сечовини, креатиніну, аланінамінотрансферази та 

аспартатамінотрансферази в обстежених хворих під впливом терапії 

Група 

хворих 

Сечовина, 

ммоль/л 

Креатинін, 

мкмоль/л 

ШКФ, 

мл/хв./1,73

м² 

АЛТ, 

ммоль/л 

АСТ, 

ммоль/л 

Базова терапія (І група) 

- до 

лікування 

7,63±0,87 87,81±3,45 113±5,66 0,53±0,03 0,55±0,02 

- після 

лікування 

7,54±0,92 

p>0,05 

84,76±4,32 

p>0,05 

110±5,51 

p>0,05 

0,58±0,02 

p>0,05 

0,57±0,03 

p>0,05 

Базова терапія + солі магнію і калію глюконової кислоти (ІІ група)  

- до 

лікування 

7,73±0,85 89,22±3,48 105±5,25 0,56±0,03 0,51±0,02 

- після 

лікування 

7,89±1,05 

р>0,05 

92,62±4,19 

р>0,05 

104±5,23 

р>0,05 

1,39±0,04 

р>0,05 

0,63±0,03 

р>0,05 

Базова терапія + еплеренон (ІІІ група) 

- до 

лікування 

7,69±0,89 88,67±3,86 102±5,21 

 

0,52±0,02 0,52±0,02 

- після 

лікування 

7,57±1,07 

р>0,05 

84,84±3,53 

р>0,05 

101±5,19 

р>0,05 

1,62±0,02 

р>0,05 

1,55±0,03 

р>0,05 

Базова терапія + ривароксабан (IV група) 

- до 

лікування 

7,99±0,78 87,91±4,16 105±5,24 

 

0,54±0,03 0,57±0,02 

- після 

лікування 

8,21±1,03 

р>0,05 

91,86±4,34 

р>0,05 

104±5,22 

р>0,05 

1,59±0,02 

р>0,05 

1,63±0,03 

р>0,05 

Примітка: р – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування. 

Як зафіксовано в табл. 5.5, проведено аналіз динаміки рівня сироваткового 

креатиніну, сечовини та ШКФ із метою дослідження можливого негативного 

впливу зазначених фармакотерапевтичних комплексів на функцію нирок. У 

табл. 5.5 засвідчено, що після проведеної терапії підвищення рівня креатиніну, 
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сечовини та ШКФ не спостерігали в жодній групі обстежуваних. Лікування 

солями магнію і калію глюконової кислоти, еплереноном чи ривароксабаном не 

призводила до погіршення функціонального стану нирок, що проявлялося 

відсутністю негативної динаміки концентрацій сечовини, креатиніну та ШКФ у 

всіх групах обстеження (p>0,05). Відзначено, що в процесі проведеного 

лікування хворих із ХСН не спостерігали вірогідного зростання рівнів 

трансаміназ сироватки крові (табл. 5.5). Найвищі  показники, які були 

зафіксовані, – це значення АСТ (1,55±0,03) ммоль/л та АЛТ (1,62±0,02) ммоль/л 

у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із еплереноном протягом 12 місяців, а 

також – АСТ (1,63±0,03) ммоль/л та АЛТ (1,59±0,02) ммоль/л у хворих із ХСН 

наприкінці спостереження, які отримували БТ із ривароксабаном. У осіб інших 

груп змін із боку рівнів АСТ та АЛТ на фоні прийому препаратів не 

спостерігали. Таким чином, лікування хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

використанням солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону чи 

ривароксабану є безпечним щодо функціонального стану печінки й нирок. 

Проведено аналіз впливу терапії на рівень електролітів у крові 

обстежуваних хворих. 

 

Таблиця 5.6 

Вплив терапії у хворих із хронічною серцевою недостатністю після 

перенесеного інфаркту міокарда на рівень електролітів плазми крові  

 

Група хворих 

Концентрація калію 

(ммоль/л) 

Концентрація натрію 

(ммоль/л) 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

І група 

БТ 

4,59±0,28 4,78±0,34 

р>0,05 

144,54±7,24 143,67±7,94 

р>0,05 
ІI група БТ + солі магнію і 
калію глюконової кислоти  

4,64±0,33 4,84±0,26 

р>0,05 

141,39±7,94 142,92±7,94 

р>0,05 
ІII група 
БТ + еплеренон 

4,72±0,26 4,63±0,29 

р>0,05 

143,52±7,94 142,87±7,94 

р>0,05 

IVгрупа 

БТ + ривароксабан  

4,69±0,29 4,82±0,22 

р>0,05 

145,67±7,94 144,83±7,94 

р>0,05 

Примітка: р-вірогідність різниці середніх значень до та після лікування. 
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Як видно з табл. 5.6, у хворих І групи середнє значення рівня калію в 

крові дорівнювало (4,59±0,28) ммоль/л до лікування та збільшувалося під 

впливом терапії базовими препаратами до рівня (4,78±0,34) ммоль/л. При 

додаванні до БТ солей магнію і калію глюконової кислоти хворим ІІ групи 

середнє значення цього показника до лікування становило (4,64±0,33) ммоль/л, 

а після завершення курсу терапії – (4,84±0,26) ммоль/л (p>0,05). У хворих ІІІ 

групи середній рівень калію в крові до початку лікування становив (4,72±0,26) 

ммоль/л, а на завершення терапевтичного курсу цей показник дорівнював – 

(4,63±0,29) ммоль/л (p>0,05). 

Застосування комплексної терапії ривароксабаном у хворих ІV групи 

також не призводило до вірогідного збільшення концентрації калію крові в 

процесі лікування (табл. 5.6). 

Середнє значення концентрації натрію крові у хворих І групи до початку 

лікування дорівнювало (144,54±7,24) ммоль/л та зменшувалося після 

завершення курсу терапії до значення (143,67±7,94) ммоль/л. У хворих ІІ групи, 

які отримували БТ та солі магнію і калію глюконової кислоти, середній рівень 

натрію крові на початку лікування становив (141,39±7,94) ммоль/л, а після – 

(142,92±7,94) ммоль/л (p>0,05).  

При додаванні до БТ еплеренону середнє значення цього показника до 

початку проведеної терапії складало (143,52±7,94) ммоль/л, а після лікування – 

(142,87±7,94) ммоль/л (p>0,05). Концентрація натрію крові до початку терапії в 

IV групі дорівнювала (145,67±7,94). 

Слід відзначити, що застосування проведеної терапії солями магнію і 

калію глюконової кислоти, еплереноном чи ривароксабаном не призводило до 

вірогідних змін концентрації калію та натрію крові в обстежуваних хворих.  

Аналізувалися відношення шансів розвитку РКС, ГКС та інсульту у 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ залежно від особливостей 

диференційованої терапії. Термін спостереження становив 12 місяців. 
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Рис. 5.2. Шанси виникнення досліджуваних подій у хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ  під впливом базової терапії. 

 

Аналізуючи шанси виникнення досліджуваних подій, встановлено, що 

використання БТ не впливало на шанси формування ГКС (OR=0,31; [СI=0,08- 

1,18)] та інсульту (OR=0,29 [(СI=0,06-1,35]). Проте під впливом БТ вірогідно 

знижувався ризик розвитку РКС (OR=0,15; [СI=0,035-0,64]) (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.3. Шанси виникнення досліджуваних подій у хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ під впливом БТ у поєднанні з ривароксабаном. 
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Проте при використанні терапії у хворих IV групи встановлено зниження 

шансів не лише РКС (OR=0,12 ([СI=0,02-0,87]), але й ГКС (OR=0,17 ([СI=0,04-

0,7]) та інсульту (OR=0,24; [СI=0,06-1,86]) (рис. 5.3).  

Отже, доведено вищу ефективність використання терапії при поєднанні 

БТ із ривароксабаном для запобігання розвитку окремих ускладнень в 

постінфарктному періоді, порівняно зі застосуванням виключно БТ у хворих із 

ХСН після перенесеного ІМ. 

 

5.4. Вплив диференційованого лікування у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю на процеси ремоделювання міокарда в 

постінфарктному періоді 

Оскільки у хворих із ХСН зміни серцевого м’яза супроводжувалися 

змінами його геометрії, усіх обстежуваних було поділено відповідно до 

головних геометричних моделей ЛШ: пацієнти з нормальною геометрією 

міокарда ЛШ, із концентричним ремоделюванням, із концентричною ГЛШ, 

ексцентричним ремоделюванням та ексцентричною гіпертрофією міокарда ЛШ. 

Аналізуючи типи ремоделювання міокарда ЛШ у процесі 

дванадцятимісячного лікування хворих із ХСН та постінфарктним 

кардіосклерозом без проведеної реваскуляризації, виявлено низький відсоток 

пацієнтів із нормальною геометрією міокарда ЛШ 13,6%, тоді як у хворих із 

проведеною реперфузією нормальну геометрію міокарда ЛШ спостерігали в 

52,8% осіб. В обстежуваних хворих переважала ексцентрична ГЛШ (у 20,8% – із 

стентуванням і в 42,4% осіб без його проведення). Ексцентричне 

ремоделювання міокарда ЛШ виявляли в 22,7% обстежуваних хворих без 

проведеної реваскуляризації. Концентричну ГЛШ верифікували в 16,6% 

пацієнтів із проведеним стентуванням та в 12,2% осіб без проведеної 

реваскуляризації. Рідше спостерігали інші варіанти порушення геометрії 

міокарда ЛШ. 
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Рис. 5.4. Варіанти порушення геометрії міокарда лівого шлуночка у 

хворих із хронічною серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту 

міокарда. 

Примітка. Вірогідність різниці середніх значень - *р<0,05.  

 

Згідно з даними дослідження, представленими в розділі, запропоноване 

лікування ХСН після перенесеного ІМ супроводжувалося вірогідним 

зниженням рівнів галектину-3, GDF-15 та альдостерону в сироватці крові. 

Результати лікування хворих із ХСН довели позивний гіполіпідемічний 

ефект препаратів БТ, який виражався не тільки в зменшенні рівня ЗХС, але і у 

вірогідному зменшенні рівня ТГ, рівнів проатерогенних ХС ЛПНГ, ХС ЛПДНГ. 

Під час лікування препаратами БТ зростали рівні ХС ЛПВГ.  

Навіть при короткотривалому застосуванні досліджуваних препаратів 

виявлялася здатність пригнічувати агрегаційні властивості тромбоцитів. 

Установлено, що додавання до БТ еплеренону у хворих з ХСН та 

постінфарктним кардіосклерозом супроводжувалося найбільш вираженим 



136 

 

 

 

зниженням рівнів галектину-3 (p<0,001) та альдостерону сироватки крові 

(р<0,001) у процесі дванадцятимісячного лікування. Відзначено, що 

застосування лікування ривароксабаном призводило до інтенсивнішого 

зниження концентрації GDF-15 сироватки крові (р<0,001).  

Застосування проведеної терапії солями магнію і калію глюконової 

кислоти, еплереноном чи ривароксабаном не призводило до вірогідних змін 

концентрації калію та натрію крові в обстежуваних хворих 

При аналізі шансів виникнення РКС, ГКС та інсульту встановлено, що 

використання БТ не впливало на шанси формування ГКС та інсульту. Проте під 

впливом БТ вірогідно знижувався ризик розвитку РКС. Водночас, при 

використанні ривароксабану на тлі БТ у хворих із ХСН та постінфарктним 

кардіосклерозом, установлено зниження шансів РКС (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]).  
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АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Серцево-судинні захворювання – основна причина смерті у світі [30]. За 

оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічні втрати досягають 

більше 17 млн. осіб, що складає 30% усіх випадків смерті, з них 7,3 млн – від 

ІХС. ІМ – найчастіша причина інвалідності, а питома вага смертності у світі 

становить близько 12% (в Україні – 22,5%) [135, 168, 227].  

Розширені можливості виконання інтервенційного втручання зробили 

можливим ефективно лікувати пацієнтів із STEMI та сприяти зменшенню 

основних ускладнень захворювання [1]. На сьогоднішній день передовим 

методом лікування таких пацієнтів є ЧКВ, що доведено в численних 

рандомізованих контрольованих клінічних випробуваннях (DANAMI-2, 

PRAGUE-2, SIAM-III) [39]. Це визначає лікувальну тактику при повній оклюзії 

ІЗВА – досягнення ранньої та стійкої реперфузії оклюзованої судини, що 

дозволить зберегти міокард або зменшити поширення зони некрозу та запобігти 

розвитку ХСН та електричної нестабільності міокарда [61]. Рівень, локалізація і 

кількість уражень ВА мають прогностичне значення, адже визначають масу 

пошкодженого міокарда. Найбільш небезпечним є ураження стовбура лівої 

вінцевої артерії та багатосудинне ураження, а з трьох основних вінцевих гілок 

найбільш несприятливим є ураження ПМША, особливо в проксимальному 

відділі. 

Прогноз виживання пацієнтів із ІМ багато в чому залежить від 

вираженості постінфарктного ремоделювання і ступеня міокардіальної 

дисфункції. Численні клінічні дослідження підтримують концепцію про те, що 

ремоделювання серця – це прогресуючий процес, який призводить до 

виникнення ХСН і є фактором, який значною мірою визначає прогноз [42]. У 

ранньому післяінфарктному періоді розвивається процес розтягнення зони 

некротизованого міокарда (infarct expansion), що призводить до деформації 

геометрії ЛШ зі стоншенням і непропорційною дилатацією некротизованих 
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сегментів міокарда ЛШ та збільшенням площі поверхні, що займає ділянка 

некрозу. Ремоделювання в пізньому післяінфарктному періоді характеризується 

прогресуючим розвитком глобальної дилатації ЛШ. Важлива роль у цьому 

відводиться процесам розтягнення і випинання зони Q-ІМ, збільшенню розмірів 

ділянок асинхронного скорочення, регіонарної деформації сегментів ЛШ [47, 

48]. Ці процеси призводять до збільшення робочого навантаження на інтактний 

міокард, розвитку ексцентричної ГЛШ, збільшення діастолічного напруження 

його стінок. Тому метою нашого дослідження стало обґрунтування доцільності 

відновлення кровотоку в ІЗВА в гострому періоді ІМ для запобігання розвитку 

пізнього постінфарктного ремоделювання ЛШ і порушення його функцій. Саме 

післяінфарктне ремоделювання ЛШ є ключовим моментом формування і 

прогресування ХСН у пацієнтів, які перенесли ІМ та включає прогресуюче 

збільшення маси міокарда, дилатацію камер серця, а також зміну геометричних 

характеристик шлуночків [83].  

ХСН є актуальною медичною проблемою в усьому світі та в Україні. 

Захворюваність на ХСН становить від 150 до 500 випадків на 100 тис. населення 

(0,15–0,5%), причому серед осіб віком понад 45 років зазначений показник 

подвоюється кожні 10 років. Майже в 50% цих хворих визначають ХСН ЗФВ. 

Незважаючи на досягнення сучасної медицини, частота госпіталізації і 

летальних випадків при ХСН із перенесеним ІМ залишається високою, у зв’язку 

з чим дедалі більшої актуальності набуває пошук специфічних маркерів, 

завдання яких полягає в ранній діагностиці, прогнозуванні перебігу ХСН і її 

ускладнень, контролі ефективності проведеного лікування та стратифікації 

ризику пацієнтів [15, 32]. Відповідно до чинних рекомендацій, у клінічну 

практику введено лише один із біомаркерів ХСН – мозковий натрійуретичний 

пептид та NT-proBNP. Однак при стабільно вираженій ХСН ці показники 

можуть суттєво варіювати і залежати від таких факторів, як стать, вік, маса тіла 

пацієнта, наявності фібриляції передсердь або ниркової недостатності. У звʼязку 

з цим накопичується все більше даних на користь використання у хворих із 
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ХСН та ІМ більшого числа біомаркерів, які мають різну патофізіологічну 

основу, що доповнює вже відомі показники при оцінці ризику у пацієнтів в 

постінфарктному періоді. Деякими авторами висловлюється припущення, що 

найбільша прогностична цінність досягається при так званому 

«мультимаркерному підході» до оцінки ризику. 

Одним із досягнень сучасної медицини є відкриття нового біомаркера 

галектину-3 [51]. Американською асоціацією серця галектин-3 був включений у 

клінічний протокол із профілактики та лікування ХСН як маркер стратифікації 

пацієнтів групи високого ризику виникнення несприятливих клінічних 

результатів (смерть і повторна госпіталізація). Однак до теперішнього часу 

залишається незʼясованою можливість його застосування в клінічній практиці. 

Перспективним маркером запалення і гемодинамічного навантаження, а 

також апоптозу та ремоделювання серцевого м’яза є GDF-15. Підвищена 

концентрація зазначеного маркера у хворих з ураженням серцево-судинних 

захворювань є предиктором виникнення повторних ІМ та смертності [284]. 

GDF-15 є незалежним предиктором дворічного ризику повторних серцево-

судинних подій і смерті в загальній популяції [316, 317]. Дослідження T. Kempf  

і співавторів засвідчило, що рівень GDF-15 сироватки крові підвищується і при 

ХСН, що робить його важливим маркером для оцінювання прогнозу цього 

захворювання. У цьому дослідженні за результатами регресійного аналізу GDF-

15 став єдиним незалежним прогностичним фактором у пацієнтів із ХСН. Але 

роль цього маркера для стратифікації ризику при кардіальній патології, у тому 

числі і після перенесеного ІМ, зʼясовано в окремих дослідженнях, тому це 

питання потребує подальшого дослідження в різних категорій хворих, зокрема у 

хворих із ХСН ЗФВ, які перенесли ІМ залежно від проведеної реперфузійної 

терапії в гострий період. 

Установлено, що ХСН із перенесеним ІМ, аритмією та синдромом 

патологічної ТСР є прогностично несприятливими критеріями перебігу 

постінфарктного періоду, що потребує подальшого вивчення.  
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Багато питань, повʼязаних із лікуванням хворих на ІМ залишаються 

невирішеними. Сума випадків смерті від кардіологічних причин, зупинки серця, 

ІМ або госпіталізації через ХНС за 3 роки становила 20,4% і була найвищою в 

перший рік після ГКС [129, 286]. При цьому виявилося, що тільки половина 

випадків повторного обтяженого перебігу постінфарктного періоду обумовлена 

стенозами, відповідальними за початкове виникнення ГКС, у той час як у решти 

хворих погіршення було пов'язане з ураженням інших сегментів вінцевого 

русла. Очевидно, це свідчить про те, що зусилля з вторинної профілактики ГКС 

повинні бути спрямовані не тільки на профілактику тромбозу стента в стенозі, 

що став причиною нестабільності, а й на запобігання тромботичних ускладнень 

в інших ділянка вінцевого русла [69, 125]. Одним із перспективних напрямків 

для досягнення поставленої мети є посилити антитромботичне лікування за 

рахунок додавання до поєднання АСК і клопілогрелю перорального 

антикоагулянта [84]. Єдиним пероральним антикоагулянтом, при клінічному 

вивченні якого ця мета була досягнута, є ривароксабан. Згідно з результатами 

дослідження ATLAS ACS 2-Т1М1 51, у хворих із ГКС, які не мають показань до 

тривалого використання високих доз антикоагулянтів, додавання до поєднання 

АСК із клолідогрелем дуже низької дози ривароксабану (2,5 мг 2 рази на добу) у 

середньому на 1 рік сприяє зниженню сукупної частоти розвитку інсульту, 

тромбозу стента, а також серцево-судинної і загальної смертності. 

Відповідно до сучасних уявлень, слабке пригнічення активності 

альдостерону є однією з можливих причин недостатньої ефективності 

стандартної терапії в лікуванні ХСН із постінфанктним кардіосклерозом. 

Важливо відзначити, що розвиток фіброзу міокарда є не тільки фактором, що 

сприяє прогресуванню ХСН, а й зумовлює електричну нестабільність міокарда, 

порушення провідності, що, у свою чергу, призводить до підвищення ризику 

розвитку шлуночкових аритмій і РКС [7]. Аналізуючи наведені дані можемо 

зробити висновок про те, що блокада альдостерону дозволяє сповільнити 

прогресування міокардіального фіброзу, постінфарктного ремоделювання і 
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покращити прогноз у пацієнтів, які перенесли ІМ [5, 57]. Таким чином, 

застосування блокаторів альдостерону на сьогоднішній день є обовʼязковим 

компонентом терапії постінфарктного періоду [88, 266]. У подвійному сліпому 

плацебо-контрольованому дослідженні EPHESUS вивчали ефективність 

еплеренону в зниженні захворюваності і смертності у хворих на ІМ, ускладненої 

систолічною дисфункцією ЛШ та розвитком ХСН [186]. На тлі лікування 

еплереноном спостерігалося статистично значуще зниження частоти 

госпіталізацій і подій, повʼязаних із ХСН. Що стосується лікування хворих із 

ХСН ЗФВ, то, згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів 

2016, жодна група лікарських препаратів, у тому числі антагоністи 

альдостерону, не продемонструвала своєї значної переваги щодо поліпшення 

виживаності і зменшення захворюваності цеї категорії хворих [18]. Проте G. 

Mak, N. Edwards і співавтори відзначили, що терапія антагоністами 

альдостерону запобігає підвищенню маркерів обміну колагену і покращує 

діастолічну функцію у цієї категорії хворих [162, 326]. 

Таким чином, потрібне проведення додаткових досліджень для оцінки 

внеску поліпшення діастолічної функції на клінічні наслідки і прогноз цієї 

категорії хворих [252].  

Фактором, який провокує синдром реперфузії, є внутрішньоклітинний 

дефіцит магнію і значне (постішемічне) підвищення концентрації іонів кальцію 

всередині клітини, що обумовлюють електричну нестабільність міокарда і 

проявляються, насамперед, порушеннями серцевого ритму. Магній запобігає 

втраті калію клітиною і зменшує варіабельність тривалості інтервалу QT, які є 

прогностично несприятливим фактором розвитку фатальних аритмій. 

Framingham Heart Study показало, що тривала гіпомагніємія корелює з високою 

частотою виникнення ШЕ, тахікардії, фібриляції шлуночків, а при оцінці 

результатів рандомізованого клінічного дослідження PROMISE Study зроблено 

висновок про більшу частоту ШЕ і високої летальності в групі хворих із 

гіпомагніємією порівняно з групами, в яких відзначалася нормо- і 
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гіпермагніємія. Тому, застосування у хворих із ІМ та ХСН солей магнію і калію 

глюконової кислоти, які є активатором метаболізму та джерелом зазначених 

іонів, може бути одним із патогенетично обґрунтованих підходів впливу на 

метаболічні процеси, енергопостачання та іонний гомеостаз в патологічно 

змінених клітинах міокарда [34, 36, 96]. 

Наведені вище різнонаправлені уявлення про лікування ХСН із ЗФВ ЛШ 

після перенесеного ІМ роблять необхідним детальне вивчення ефективності 

проведеної терапії в гострий період, можливості використання солей магнію і 

калію глюконової кислоти, еплеренону та ривароксабану в постінфарктному 

періоді [40].  

Вище зазначені проблеми зумовили визначення мети нашої дисертаційної 

роботи – 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. 

Відповідно до мети нами окреслені наступні завдання: 

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 фактора диференціювання-15, альдостерону та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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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. 

Для виконання поставлених завдань проведене комплексне обстеження 

хворих із використанням низки сучасних інформативних методів дослідження 

за спеціально розробленою структурою, формування груп хворих, визначені 

критерії включення хворих у дослідження, проведено детальний аналіз 

результатів дослідження. 

Мети роботи досягнуто шляхом обстеження 140 хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ в анамнезі. Серед обстежених хворих було 97 чоловіків, що 

становило 69,3%, та 43 жінки – 30,7%. Середній вік пацієнтів склав (51,8±2,64) 

років: чоловіків – (50,9±1,4) років, жінок – (58,3±1,8) років. Найчисленнішою 

була вікова група хворих віком 45-59 і 60-74 років, відповідно 52,9% і 32,8% 

обстежених. 

Під час клініко-функціонального обстеження та лікування зазначених 

хворих із метою формування контрольної групи обстежено також 22 хворих із 

перенесеним ІМ без ознак ХСН та 15 практично здорових осіб. Установлено 

однорідність включених у дослідження хворих за віком, статтю, тяжкістю 

захворювання, тривалістю постінфарктного періоду, інтенсивністю клінічних 

проявів, однорідністю ураження ВА, факторами ризику 

За аналізом клінічного перебігу встановлено, що більш виражені клінічні 

прояви були у хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом без 
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проведеної реваскуляризації. Зокрема, спостерігали вірогідні відмінності між 

групами дослідження у хворих із задишкою, швидкою втомлюваністю, 

перебоями в роботі серця, набряками нижніх кінцівок, ритмом галопу та 

набуханням шийних вен. У групі хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеною реваскуляризацією кількість балів, що відповідала ІІ ФК становила 

4,53±0,16, а при ІІІ ФК – 7,38±0,35. У хворих із ХСН після перенесеного ІМ без 

проведеного стентування кількість балів за ШОКС, що відповідала ІІ ФК, 

дорівнювала 6,29±0,27, а при ІІІ ФК – 8,82±0,11.  

У 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). 

Відзначено, що ризик смерті за шкалами GRACE та ТІМІ у хворих із ХСН 

після перенесеного ІМ без проведеної реваскуляризації був вірогідно вищим, 

ніж в осіб із проведеним стентуванням.  

Проведено клініко-інструментальний аналіз у хворих із ХСН та 

постінфарктним кардіосклерозом залежно від проведеної реваскуляризації в 

гострий період ІМ. Оцінка отриманих даних ЕКГ-обстеження засвідчила, що у 

хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом без проведеної реперфузії 

порівняно з хворими після проведеного стентування частіше виявляли 

порушення ритму за типом СВЕ 26,8%, проти 14,3% (р<0,05) та ШЕ 30,4%, 

проти 9,5% (р<0,05), ознаки ГЛШ 33,9%, проти 10,7% (р<0,05) та синдром 

ранньої реполяризації ЛШ 23,2%, проти 4,8% (р<0,05). 

 Результати стандартної ЕКГ дослідження обумовили необхідність 

проведення ХМ ЕКГ. При аналізі показників холтерівського моніторування ЕКГ 

установлено, 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 
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добової тривалості зміщення сегмента ST, сумарної амплітуди депресії ST 

(р<0,05). При аналізі динаміки показників середнього значення максимального 

зміщення сегмента ST, середньої глибини зміщення сегмента ST, середнього 

показника ЧСС під час зміщення сегмента ST, ЧСС при максимальній глибині 

зміщення ST не виявлено вірогідних відмінностей у різних групах обстежуваних 

хворих. 

Проведена оцінка результатів ХМ ЕКГ показала, що відсутність 

проведеного стентування в гострий період ІМ, асоційована з вірогідним 

зниженням електричної стабільності кардіоміоцитів, здатна індукувати 

порушення ритму за типом СВЕ та ШЕ. 

Відзначено, що на показники ішемії міокарда істотно впливало число 

уражених ВА. Визначено, що для хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

ураженням трьох і більше ВА, характерні вищі значення середньої тривалості 

одного ішемічного епізоду порівняно з хворими із односудинним та 

двосудинним ураженням ВА. Так, показник рівня середньої тривалості 

ішемічного епізоду у хворих із ураженням трьох і більше ВА був вірогідно 

вищим порівняно з групою пацієнтів із односудинним ураженням і дорівнював 

(10,69±0,41) хв., проти (4,23±0,25) хв. (p<0,001), відповідно. При збільшенні 

кількості уражених ВА також спостерігали підвищення середнього значення 

кількості ішемічних епізодів та середнього значення сумарної тривалості 

зміщення сегмента ST. Так, у хворих із ураженням трьох і більше ВА середнє 

значення кількості ішемічних епізодів було вищим, ніж у пацієнтів із 

ураженням однієї ВА та становило (4,22±0,16)/добу, проти (1,82±0,14)/добу 

(p<0,001). У хворих із ураженням трьох і більше ВА середнє значення сумарної 

тривалості зміщення сегмента ST за добу виявилося вищим, ніж в осіб із 

ураженням однієї ВА та дорівнювало (50,32±2,34) хв./добу, проти (29,84±1,54) 

хв./добу (p1<0,001), при цьому зазначено, що в пацієнтів із ураження двох ВА 

аналогічний показник становив (31,93±1,67) хв./добу. Сумарна амплітуда 

депресії ST була вищою в пацієнтів із ураженням трьох і більше ВА порівняно з 
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групою із односудинним ураженням і склала (9,02±0,46) мм, проти (4,23±0,45) 

мм (p<0,001), відповідно. Середнє значення максимального зміщення сегмента 

ST у групі з трисудинним ураженням порівняно з групою із односудинним 

ураженням складало (2,50,17) мм, проти (1,80,13) мм; (р<0,01), а середнє 

значення глибини зміщення сегмента ST в даної групи становило (2,10,13) мм, 

проти (1,60,12) мм (р<0,01). 

Результати ЕхоКГ обстеження засвідчили, що перебіг ХСН із 

постінфарктним кардіосклерозом без проведої реперфузії в гострий період ІМ 

супроводжується більш вираженою ГЛШ, вищими показниками об’ємів та 

розмірів ЛШ у систолу та діастолу та нижчими показниками його систолічної 

функції порівняно з хворими після проведеного стентування. Так, відзначено, 

що у хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеної реваскуляризації 

порівняно з пацієнтами після проведеної реперфузії спостерігали вірогідне 

збільшення КДО (141,32±8,3) мл, проти (124,51±5,7) мл (p<0,01), КСО 

(65,25±3,89) мл, проти (55,61±2,32) мл (p<0,001), УО ЛШ (75,6±2,87) мл, проти 

(68,68±2,75) мл (р<0,001). Вищі показники ММЛШ також зафіксовано у хворих 

без проведеної реваскуляризації, для яких характерним є інтенсивний розвиток 

ГЛШ, порівняно з пацієнтами іншої обстежуваної групи (236,87±4,22) г, проти 

(219,6±3,04) г (p<0,001). Установлено, що для хворих із ХСН при відсутній 

реперфузії в гострий період ІМ було характерним вірогідно вище (p<0,001) 

середнє діастолічне значення ТЗСЛШ та ТМШП порівняно з групою хворих 

після проведеної реваскуляризації. Слід відзначити той факт, що в дослідженні 

не виявлено вірогідних відмінностей між індексом «стінка-радіус» у хворих із 

перенесеним ІМ після проведеного стентування порівняно з особами без 

проведеної реперфузії та становив (0,41±0,03) у.од. проти (0,37±0,01) у.од. 

Зменшення індексу «стінка-радіус» у пацієнтів із перенесеним ІМ без 

проведеного стентування супроводжувалося збільшенням ІММЛШ, що є 

свідченням формування ексцентричної ГЛШ та некомпактності міокарда ЛШ. 

Також у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною 
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реваскуляризацією вірогідно частіше, порівняно з пацієнтами без проведеного 

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

33,9%. Результати дослідження Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) 

виявили роль дилатації та ремоделювання ЛШ у виникненні ХСН як у випадку 

ЗФВ, так і зниженої ФВ. 

Таким чином, отримані результати дослідження свідчать про те, що 

відсутність реперфузії в гострий період ІМ призводила до зменшення 

електричної нестабільності міокарда, розвитку ГЛШ, збільшення товщини його 

стінок, зміни геометрії його скорочення і погіршення прогнозу у даної групи 

хворих. 

Відзначено, що у хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом після 

проведеного стентування із ураженням трьох і більше ВА, зафіксовані 

вираженіші ознаки дилатації міокарда ЛШ порівняно з пацієнтами із ураженням 

однієї чи двох вінцевих судин. Так, у хворих з односудинним ураженням, 

порівняно з ураженням трьох і більше ВА, показник КДО ЛШ становив 

(109,84±8,54) мл, проти (139,8±6,23) мл (р<0,01), з ураженням двох судин – 

(122,6±6,13) мл (p>0,05). Середній рівень КСО ЛШ у хворих з ураженням однієї 

вінцевої судини був вірогідно нищим, ніж при ураженні трьох і більше артерій 

(47,86±2,44) мл, проти (64,6±3,24) мл. Установлено прямий кореляційний 

зв’язок середньої сили між показником КСО та односудинним ураженням 

вінцевого русла. Коефіцієнт точково-бісеріальної кореляції склав 0,52 (р<0,05). 

При аналізі кореляційної взаємозалежності між показником КСО обстежуваних 

хворих та ураженням трьох і більше ВА виявлено статистично вірогідну 

кореляцію середньої сили. Коефіцієнт точково-бісеральної кореляції дорівнював 

0,61 (р<0,05). Це свідчить про достатньо високу ймовірність впливу одно- та 

трьохсудинного ураження вінцевого русла на рівень дилатації ЛШ. Кореляція 

двохсудинного ураження із цим показником є слабкою проте вірогідною – 

rpb=0,39 (р<0,05). Визначено також, що при ураженні трьох і більше ВА 

спостерігали вірогідне збільшення ІММЛШ та ММЛШ порівняно з 
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аналогічними показниками в пацієнтів з односудинним ураженням (99,45±4,83) 

г/м
2
 , проти (112,9±4,57) г/м

2 
і (198,9±11,70) г, проти (225,8±11,94 г). Отримані 

результати засвідчили, що для хворих із ХСН без проведеного стентування в 

гострий період ІМ характерна більша ММЛШ та вищий індекс гіпертрофії ЛШ, 

порівняно з особами після проведеної реперфузії.  Було зафіксовано більш 

помітне зниження ФВ визначали у хворих із ураженням трьох і більше ВА 

порівняно з ураженням однієї вінцевої судини – (53,79±1,22) %, проти 

(57,35±1,66) % (р<0,05). Отже, установлено, що на показники гемодинаміки та 

геометрії міокарда істотно впливало кількість уражених ВА. 

У нашому дослідженні було проаналізовано протоколи КАГ-обстеження 

106 хворих із постінфарктним кардіосклерозом після проведеної 

реваскуляризації шляхом стентування ІЗВА в гострий період ІМ. Вивчено 

характер ураження вінцевого русла в обстежуваних хворих. Установлено, що 

частіше відзначалося односудинне ураження ВА, найбільш часто реєстрували 

ураження ПВА та ПМША. При аналізі протоколів КАГ-обстеження хворих із 

постінфарктним кардіосклерозом установлено, що оклюзію ПМША 

спостерігали в 35,1% осіб, ОА – у 18,4% чоловік, оклюзію ПВА реєстрували в 

46,5% пацієнтів після проведеної реваскуляризації шляхом стентування ІЗВА в 

гострий період ІМ.  

Середній час «перший медичний контакт – пристрій» в хворих становив 

(6,4±0,22) години. При цьому впродовж першої години надійшло в 

катетеризаційну лабораторію 2,2% хворих, перших трьох годин – 21,0% 

пацієнтів, перших шестити годин – 64,7% осіб та перших дванадцяти годин – 

12,1%.  

Аналізуючи протоколи КАГ-обстеження хворих із перенесеним ІМ 

відзначено, що односудинне ураження коронарного русла було притаманне 41 

(38,7%) пацієнтам. Ураження двох вінцевих судин виявили у 35 пацієнтів, трьох 

і більше – у 30 хворих із постінфарктним кардіосклерозом. Середня довжина 

встановлених стентів – (23,2±3,1) мм. Середній діаметр імплантованих стентів 
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хворим становив (2,84±0,28) мм. Середній тиск роздування балону – (14,0±0,67) 

атм. Оцінка за шкалою Syntax Score в обстежуваних хворих становила 

(21,0±1,23) бала. Проаналізовано середні значення концентрації біомаркерів 

постінфарктного ремоделювання в обстежуваних хворих із метою стратифікації 

пацієнтів групи високого ризику виникнення несприятливих клінічних 

результатів. 

 Доведено, що галектин-3 як біомаркер патологічного фіброзування також 

відігравав певну роль у ремоделюванні серця після перенесеного ІМ. У зв’язку з 

цим ще одним завданням цієї роботи була оцінка ролі галектину-3 сироватки 

крові у формуванні патологічного постінфарктного ремоделювання у пацієнтів з 

ІМ, а отже й оцінка ролі галектину-3 у розвитку несприятливих серцево-

судинних подій протягом одного року. Установлено, що середнє значення 

концентрації галектину-3 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) пг/мл 

(p>0,05). Таким чином, не виявлена залежність рівня цього маркера від 

проведеної реваскуляризації в гострий період ІМ (p>0,05). Проте, оцінюючи 

залежність концентрації галектину-3 у сироватці крові від числа уражених ВА, 

визначено наявність підвищених значень галектину-3 у пацієнтів із 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 ВА (32,8±1,45) нг/мл (р<0,05). Проведено 

кореляційний аналіз між показником ремоделювання міокарда, а саме КСО та 

зазначеним маркером. Виявлено додатній кореляційний зв’язок середньої сили 

між КСО та концентрацією галектину-3 в сироватці крові обстежуваних хворих. 

Коефіцієнт кореляції між наведеними показниками дорівнював 0,60 (р<0,01). 

Дані кореляційного аналізу ще раз підтверджують, що галектин-3 підвищується 

у відповідь на розвиток дилатації ЛШ і зміни його геометрії скорочення. 
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У хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеної реперфузії, 

порівняно з пацієнтами після проведеного стентування, середнє значення GDF-

15 дорівнювало (2516,8±125,7) пг/мл, проти (2174,03±105,3) пг/мл (р<0,001). 

Визначено додатній кореляційний зв’язок середньої сили між КСО та 

концентрацією GDF-15 у сироватці крові. Коефіцієнт кореляції між наведеними 

показниками становив 0,65 (р<0,05). Установлено також наявні додатні 

кореляційні зв’язки середньої сили між концентрацією галектину-3, GDF-15 

сироватки крові та ІММЛШ у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із 

проведеним стентуванням. Коефіцієнт кореляції між наведеними показниками 

становив 0,57 та 0,67, відповідно. Кореляція показників GDF-15 із галектином-3 

була слабкою, проте вірогідною – (r=0,39, р<0,05). 

Відзначено, що рівень альдостерону в 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). 

Отже, виявлена вірогідна залежність рівнів GDF-15 та альдостерону в сироватці 

крові від проведеної реперфузійної терапії в гострий період ІМ, проте не 

встановлено залежності концентрації цих маркерів від числа уражених ВА. 

ХСН характеризується зростанням рівня NT-proBNP у сироватці крові 

обстежуваних хворих, адже відомо, що головним стимулом секреції цього 

гормону є механічне перерозтягнення кардіоміоцитів, причому, його 

концентрація в крові зростає у міру погіршення функціонування міокарда. У 

ряді клінічних досліджень було відмічено зв’язок високих титрів цього протеїну 

в крові з несприятливим кардіоваскулярним прогнозом. 

 У хворих без ознак ХСН середнє значення NT-proBNP склало 

(115,27±5,24) пг/мл, у пацієнтів після перенесеного ІМ із проведеним 

стентуванням цей показник у сироватці крові дорівнював (136,98±7,86) пг/мл, в 

осіб без проведеної реваскуляризації рівень NT-proBNP становив (142,53±8,13) 

пг/мл (р<0,01). 
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Із метою визначення ризику виникнення НС, повторного ІМ, ДСН та РКС 

у хворих із ХСН після перенесеного ІМ із проведеною реперфузією, порівняно з 

пацієнтами без проведеної реваскуляризації, проводили статистичний аналіз із 

використанням методу обчислення відносного ризику. Установлено, що у 

хворих із ХСН після перенесеного ІМ без проведеного стентування 

спостерігалися вищі шанси формування НС – (OR=3,48 [СI=1,05-11,51]), ДСН – 

(OR=2,15 [СI=1,04-4,44]) та повторного ІМ  (OR=2,58 [СI=1,1-6,02]). 

Аналіз співвідношення шансів дає можливість проаналізувати перебіг 

захворювання з точки зору ризику формування його основних ускладнень. 

Отримані дані доводять, що у хворих із ХСН та постінфарктним 

кардіосклерозом відсутня репрфузія шляхом стентування ІЗВА в гострий період 

ІМ може бути одним із факторів, які погіршують клінічний розвиток цієї 

нозології, сприяють формуванню кардіальних подій, потенційно небезпечних 

для життя та здоров’я пацієнтів. 

Отримані дані є вкрай важливими для розуміння основних ланок перебігу 

ХСН після перенесеного ІМ із проведеним стентуванням в гострий період та 

дають можливість ґрунтувати підхід до терапії таких хворих. 

У нашому дослідженні проаналізовано динамічні показники скарг в 

обстежуваних хворих під впливом проведеної терапії. Відзначено, що у всіх 

групах у процесі лікування спостерігали позитивну динаміку зменшення 

частоти прояву суб’єктивних клінічних ознак перебігу захворювання. 

Додавання до БТ солей магнію і калію глюконової кислоти зумовило вірогідне 

зменшення проявів серцебиття та відчуття перебоїв у роботі серця. 

Використання БТ разом із еплереноном супроводжувалося вірогідним 

зменшенням задишки при фізичному навантаженні, у стані спокою та набряків 

нижніх кінцівок. Лікування хворих ІV групи ривароксабаном на фоні БТ 

протягом 6 місяців зумовило вірогідне зменшення задишки при фізичному 

навантаженні та в стані спокою, набряків нижніх кінцівок та зникнення в 

пацієнтів таких проявів як серцебиття, перебоїв у роботі серця, хрипів у легенях 
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та ритму галопу. У всіх обстежуваних групах у процесі лікування  спостерігали 

позитивну динаміку відносно зменшення кількості балів за ШОКС у хворих із 

ХСН після перенесеного ІМ. Зокрема, шестимісячне лікування хворих ІV групи 

супроводжувалося зменшенням кількості балів за ШОКС на 12,01% (р<0,01). 

Вивчено зміни толерантності до фізичного навантаження у хворих із ХСН 

після проведенного лікування. Відзначено, що застосування препаратів БТ у 

поєднанні з ривароксабаном у хворих із ХСН та постінфарктним 

кардіосклерозом супроводжувалося вірогідним ефективним збільшенням 

відстані, яку вони подолали при проведенні шестихвилинного 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). Це, в свою чергу, 

призводило до вірогідного зменшення ФК ХСН від впливом досліджуваних 

препаратів. 

Оцінюючи вплив проведеного лікування на внутрішньосерцеву 

гемодинаміку у хворих із ХСН установлено, що після завершення 

терапевтичного курсу  спостерігали позитивні зміни основних показників 

ЕхоКГ. Використання препаратів БТ, таких, як клопідогрель, метопрололу 

сукцинат, аторвастатин, АСК, еналаприл, триметазидин та торасемід у лікуванні 

хворих із ХСН призводило до статистично вірогідного зменшення КДО ЛШ 

(р<0,001) і КСО ЛШ (р<0,001) уже через 6 та 12 місяців терапії. Так, у хворих І 

групи показник КСО ЛШ до початку лікування становив (49,52±2,97) мл, а 

через 12 місяців проведеної терапії зменшувався до (36,31±2,86) мл (р<0,01). 

Середній рівень КДО ЛШ у хворих цієї групи до початку обстеження складав 

(109,51±8,72) мл та статистично вірогідно знизився через 12 місяців на 17,20%. 

У ІІ групі також відзначено вірогідне зменшення КСО ЛШ та КДО ЛШ уже 

через 6 місяців терапії. У хворих, які отримували солі магнію і калію 

глюконової кислоти на тлі БТ, середнє значення КСО ЛШ до початку терапії 

становило (58,64±2,76) мл та вірогідно знижувалося на 20,07% наприкінці 

шестимісячного лікування. Слід відзначити, що лікування хворих ІII групи з 
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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 у цих 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. КСО у хворих IV групи після проведеного курсу дванадцятимісячної 

терапії ривароксабаном дорівнював (34,84±1,9) мл, що вірогідно нижче 

порівняно із його значенням до лікування – (56,14±1,63) мл. КДО у цих хворих 

до лікування дорівнював (125,32±4,12) мл та вірогідно знижувалося до рівня 

(99,8±4,76) мл через 12 місяців терапії. 

Вивчено вплив досліджуваних схем терапії на ЕхоКГ показники ГЛШ.  

При аналізі впливу БТ на показники ММЛШ у хворих із ХСН після 

перенесенного ІМ протягом усього курсу лікування відзначено статистично 

невірогідне зниження рівня ІММЛШ та ММЛШ. Застосування проведеної 

терапії з використанням еплеренону мало наслідком інтенсифікацію динаміки 

зменшення ММЛШ та ІММЛШ порівняно з іншими досліджуваними 

препаратами. Так, у хворих ІІI групи, середнє значення ІММЛШ становило 

(217,71±6,62) г/м
2 

до початку терапії та знижувалося до рівня (190,43±5,89) г/м
2  

уже через 6 місяців під впливом лікування та на 15,17% до рівня (184,68±5,31) 

г/м
2  

через 12 місяців курсу терапії (р<0,001). Аналогічну динаміку відзначено 

щодо показника ММЛШ у цих хворих. 

Таким чином, використання проведеної терапії призводило до активізації 

процесів зворотнього ремоделювання ЛШ, що проявлялося зниженням ММЛШ, 

зменшенням КСО та КДО та підвищенням систолічної функції ЛШ, що 

найбільше проявлялося при використанні на тлі БТ еплеренону. 
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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. Відзначено 

статистично вірогідне зменшення частоти епізодів ішемії міокарда протягом 

доби під впливом БТ та солей магнію і калію глюконової кислоти, а також при 

використанні еплеренону та ривароксабану. Установлено, що найбільш 

інтенсивний антиішемічний ефект спостерігався при лікуванні ривароксабаном. 

Показник середньодобової кількості ішемічних епізодів ішемії міокарда 

протягом доби в ІІ групі зменшувався на 6,25% та складав після терапії 

(2,10±0,1) (р>0,05). Доведено,  що додавання до БТ еплеренону у хворих ІІІ 

групи супроводжувалося більш вираженим антиішемічним ефектом, 

зменшуючи середньодобову кількість ішемічних епізодів на 22,78% (р<0,01). 

Слід відзначити, що антиішемічне лікування хворих ІV групи з використанням 

ривароксабану призводило до найбільш статистично значущої зміни цього 

показника в обстежуваних, а саме на 46,15% (р<0,001). 

У всіх обстежуваних групах у процесі лікування спостерігали позитивну 

динаміку відносно зменшення кількості порушень серцевого ритму. Однак 

вірогідне зменшення кількості СВЕ та ШЕ відзначали у групах хворих із 

використанням солей магнію і калію глюконової кислоти чи ривароксабану на 

тлі БТ. Після лікування зазначиними препаратами пароксизмів СВЕ та 

шлуночкової тахікардії не виявляли в жодному випадку. 

Оцінювали динаміку показників ТСР у хворих із ХСН у процесі їх 

лікування з використанням запропонованих медикаментозних схем. 

Установлено нормалізацію показників ТСР унаслідок застосування БТ та 

при використанні ривароксабану. Аналіз динаміки показників ТСР показав, що 

під впливом досліджуваних схем лікування зменшувався ступінь виявлення 

патологічного значення ТСР у всіх групах хворих (р<0,05). Зокрема, у групі БТ 

частота реєстрації патологічного значення початку турбулентності після терапії 
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склала 10,0%, проти 25,0% у хворих, які отримували БТ із солями магнію і 

калію глюконової кислоти – 14,2%, проти 28,6% (р<0,05), у пацієнтів, 

пролікованих БТ у поєднанні з еплереноном, – 13,0%, проти 30,4% (р<0,05), а у 

хворих групи ривароксабану – 5,0%, проти 30,0% (р<0,05). Отже, 

найефективнішою для нормалізації ТСР було лікування на основі комбінації БТ 

із ривароксабаном. Доведена вища ефективність терапії ривароксабаном при 

додаванні до БТ для ліквідації патологічної ТСР. 

Проаналізовано вплив комплексної фармакотерапії на ліпідний спектр 

крові у хворих із ХСН. Застосування досліджуваних схем дозволило вірогідно 

знизити показники ліпідограми в межах нормально допустимих значень. 

Відзначено ефективність досліджуваних схем терапії щодо зниження 

концентрації галектину-3, GDF-15 та альдостерону сироватки крові у хворих із 

ХСН. У всіх групах пацієнтів установлено статистично вірогідне зниження цих 

показників. Так, у хворих із ХСН та постінфарктним кардіосклерозом, які 

отримували БТ, рівень галектину-3 сироватки крові до початку лікування 

дорівнював (33,71±2,11) нг/мл та знижувався після курсу терапії на 30,44% 

(р<0,01). У групі хворих із додаванням до БТ солей магнію і калію глюконової 

кислоти рівень зазначеного показника статистично позитивно змінювався після 

проведеної терапії на 31,28% (р<0,01). Лікування з використанням еплеренону 

на тлі БТ була ефективнішою порівняно з іншими досліджуваними 

лікувальними схемами для нормалізації рівня галектину-3 в крові. Так, у хворих 

ІII групи цей показник дорівнював (34,69±1,67) нг/мл до лікування та вірогідно 

зменшувався до (22,53±0,98) нг/мл. Додавання до БТ ривароксабану сприяло 

зменшенню рівня галектину-3 сироватки крові на 33,42% у хворих із ХСН.  

Установлено, що у хворих І групи середнє значення GDF-15 сироватки 

крові дорівнювало (2207,04±102,5) пг/мл до лікування та знижувалося під 

впливом лікування БТ на 23,04% (р<0,01). При додаванні до БТ солей магнію і 

калію глюконової кислоти хворим ІІ групи середнє значення цього показника до 

лікування становило (2314,68±114,8) пг/мл, а після завершення курсу терапії – 
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(1674,73±97,54) пг/мл, що вірогідно нижче порівняно з аналогічним  значенням 

до лікування. У хворих ІІІ групи, які отримували еплеренон на фоні БТ виявився 

ефективнішим порівняно з солями магнію і калію глюконової кислоти для 

зниження концентрації цього показника, рівень GDF-15 сироватки крові 

змінився на 33,34% у процесі лікування. Відзначено, що застосування лікування 

ривароксабаном у хворих ІV групи призводило до інтенсивнішого зниження 

концентрації GDF-15 сироватки крові порівняно з іншими препаратами. 

Середнє значення зазначеного показника змінилося на 39,02% у процесі 

лікування. 

Концентрація альдостерону сироватки крові на тлі БТ у хворих із ХСН 

після перенесеного ІМ склала (131,3±7,94) пг/мл, а через12 місяців лікування 

зазначений показник дорівнював (101,2±7,89) пг/мл (р<0,05). В обстежуваних 

хворих ІІ групи аналогічний показник до лікування становив (144,7±8,72) пг/мл 

та вірогідно зменшувався через 12 місяців під впливом терапії на 31,1%. 

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). Лікування хворих ІV групи ривароксабаном на фоні БТ 

протягом 12 місяців сприяло вірогідному зменшенню рівня альдостерону 

сироватки крові на 32,67%. 

Слід відзначити, що застосування проведеної терапії солями магнію і 

калію глюконової кислоти, еплереноном та ривароксабаном не призводило до 

вірогідних змін концентрації калію та натрію в обстежуваних хворих. 

Проведено аналіз динаміки рівня сироваткового креатиніну, сечовини та 

ШКФ із метою дослідження можливого негативного впливу зазначених 

фармакотерапевтичних комплексів на функцію нирок. Установлено, що в 

жодній підгрупі обстежуваних після проведеного лікування підвищення рівня 

креатиніну, сечовини та ШКФ не спостерігалося. Лікування хворих із ХСН при 
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використанні солей магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону чи 

ривароксабану є безпечним та не впливає на функціональний стан нирок. 

При аналізі типів ремоделювання ЛШ у хворих без проведеної 

реваскуляризації в гострий період ІМ, виявлено низький відсоток пацієнтів із 

нормальною геометрією ЛШ 13,6%, тоді як у хворих із проведеною 

реперфузією нормальну геометрію ЛШ спостерігали в 52,8% осіб. В 

обстежуваних хворих переважала ексцентрична ГЛШ (у 20,8% – з реперфузією і 

в 42,4% осіб без її проведення). Ексцентричне ремоделювання ЛШ виявили в 

22,7% обстежуваних хворих без проведеного стентування. Концентричну ГЛШ 

верифікували в 16,6% стентованих та в 12,2% пацієнтів без проведеної 

реваскуляризації. Рідше траплялися інші варіанти порушення геометрії ЛШ. 

Зокрема, концентричне ремоделювання ЛШ спостерігалось лише в 9,1% хворих 

без проведеного стентування. 

Проаналізовано відношення шансів розвитку РКС, 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 РКС. 

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

постінфарктним кардіосклерозом, встановлено зниження шансів не лише РКС 

(OR=0,12 [СI=0,02-0,87]), але й ГКС (OR=0,17 [СI=0,04-0,7]) та інсульту 

(OR=0,24 [СI=0,06-1,86]). 

Отримані результати проведеної нами терапії хворих із ХСН після 

перенесеного ІМ доводять ефективність, безпечність, обґрунтованість 

використання БТ (на основі еналаприлу, метопрололу сукцинат, аторвастатину, 

клопідогрелю, АСК, триметазидину та торасеміду) із додаванням до неї солей 

магнію і калію глюконової кислоти, еплеренону чи ривароксабану для 

забезпечення адекватного антиішемічного ефекту, нормалізації електричного 

гомеостазу міокарда, забезпечення зворотнього ремоделювання ЛШ, зменшення 
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ризику виникнення ускладнень у постінфарктному періоді. Проте детальний 

аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що призначення солей магнію 

та калію глюконової кислоти у хворих із ХСН супроводжується позитивним 

клінічним ефектом та антиаритмічною дією. 

 Застосування в комплексному лікуванні еплеренону в обстежуваних 

хворих забезпечувало зворотне ремоделювання міокарда, що проявлялося 

зниженням ІММЛШ, КСО, КДО, корекцією діастолічної функції ЛШ, 

зменшенням кількості балів за ШОКС, стримувало ішемічне пошкодження 

міокарда, знижувало ФК ХСН, що супроводжується підвищенням толерантності 

до фізичного навантаження. 

Застосування ривароксабану позитивно впливало на перебіг 

постінфарктного періоду із супутньою ХСН, вірогідно зменшуючи 

середньодобові значення кількості ішемічних епізодів, сумарну добову 

тривалість зміщення сегмента ST, середню тривалість одного ішемічного 

епізоду за добу, нормалізувала показники ТСР та знижувала шанси виникнення 

ГКС, РКС та інсульту. 



160 

 

 

 

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 реваскуляризації 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 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 обʼємом  (на 11,9%, p<0,01), кінцево-систолічним обʼємом (на 

14,8%, p<0,001), індексом маси міокарда лівого шлуночка (на 9,3%, p<0,01), 
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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 обʼєму 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 фактора 

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 фактора диференціювання-15 сироватки крові, зокрема кінцево-

систолічним обʼємом (р<0,05) та індексом маси міокарда лівого шлуночка 

(р<0,05). Кореляція ростового фактора 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 
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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 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 фактора 

диференціювання-15 та альдостерону сироватки крові, сприяє корекції ряду 

патогенетичних механізмів, підвищує ефективність лікування, запобігає 

виникненню ускладнень. 
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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 обʼємів та індексу маси міокарда лівого 

шлуночка, визначення рівнів галектину-3 та ростового фактора 

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. 
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