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Анотація 

 
Витриховський Андрій Ігорович. «Варіабельність та турбулентність  

серцевого ритму  в діагностиці, лікуванні та профілактиці  ускладнень в осіб із 

високим  і дуже високим  серцево-судинним ризиком». - Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

       Дисертація  на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 - кардіологія. - Підготовка здійснювалася у Державному 

вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний 

університет», МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

        Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді в Державного вищого 

навчального закладу  «Івано-Франківський національний медичний університет», 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

 

       Актуальність. Боротьба з появою життєво-небезпечних аритмій (ЖНА) і 

раптовою серцевою смертю (РСС) є одним із найважливіших завдань сучасної 

системи охорони здоров’я України і світу в цілому. Важливість цієї проблеми 

обумовлена  втратами, які наносяться суспільству, особливо серед осіб молодого і 

працездатного віку. Основна складність в боротьбі з РСС  полягає у тому, що 

врятувати тих пацієнтів, в яких мала місце РСС, удається дуже рідко. Існуючі 

сьогодні критерії відбору для первинної профілактики РСС недостатньо 

ефективні. У багатьох випадках РСС є першим, але водночас фатальним проявом 

захворювання серця. Тому основним напрямком сучасних досліджень у медицині 

є пошук ранніх маркерів ризику і шляхів ефективної профілактики РСС. 

Відсутність чітких критеріїв оцінки  ризику виникнення ЖНА та РСС, 

спровокованих модифікованими (куріння, дисліпідемія, артеріальна гіпертензія, 

тощо) та немодифікованими факторами ризику серцево-судинних захворювань 

(ССЗ), диференційованих підходів до застосування основних методів ранньої 

діагностики і лікування не дозволяють у багатьох випадках досягнути бажаного 

клінічного ефекту під час лікування хворих із  серцево-судинною патологією. 

Тому поглиблене з’ясування чинників,  їх механізмів виникнення, формування 
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і прогресування і на основі цих даних формування методів діагностики і 

лікування шлуночкової екстрасистолії (ШЕ), зворотньої фібриляції шлуночків і 

попередження РСС  складають актуальну і важливу для практичної медицини 

наукову проблему. Відсутність комплексних досліджень, присвячених деталізації 

патогенетичних особливостей, удосконаленню діагностики, встановленню чітких 

прогностичних критеріїв ураження серця  і виникнення загрозливих для життя 

ускладнень, оптимізації лікування і запобігання інвалідизації та смертності  

обґрунтовують актуальність  і необхідність виконання даної дисертаційної 

роботи, а також слугують підставою для визначення її мети. 

       Мета  дослідження:  розробка та впровадження концепції профілактики та 

лікування фатальних ускладнень у популяції осіб із високим  і дуже високим 

серцево-судинним ризиком на підставі оцінки стану варіабельності та 

турбулентності серцевого ритму. 

       Методи: дослідження загального та біохімічного аналізу крові (визначення 

рівня загального холестерину, тригліцеридів, бета–ліпопротеїдів низької та 

високої щільності, креатиніну, сечовини, білка, аспартатамінотрансферази (АсАТ) 

та аланінамінотрансферази  (АлАТ), білірубіна, глюкози, тропініну І); визначення 

вмісту у сироватці крові іонізованого кальцію і магнію; коагулограма; визначення 

індекса маси тіла; електрокардіографія; амбулаторний та добовий моніторинг  

артеріального тиску (АТ); ехокардіографія (ЕхоКГ); холтерівське добове 

моніторування серцевого ритму; дослідження варіабельності  серцевого ритму 

(ВСР); дослідження турбулентності  серцевого ритму (ТСР); метод уповільнення 

та прискорення серцевого  ритму (Phase-rectified signal averaging (PRSA). 

      Визначення ВСР та ТСР є  досить простим, неінвазивним, доступним, 

скринінговим методом раннього виявлення пацієнтів із схильністю до появи ЖНА 

та  РСС у загальній популяції. Встановлено, що розповсюдження ЖНА серед осіб 

із дуже високим серцево-судинним ризиком (ССР) за шкалою SCORE 

статистично достовірно вище у порівняні з хворими із постінфарктним 

кардіосклерозом. В осіб із дуже високим ССР і  з наявною ТСР, на відміну від 

осіб без - достовірно більша  товщина міжшлуночкової перетинки  в систолу, а в 
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осіб із високим ССР -  і у діастолу та   у розмірі задньої стінки лівого шлуночка 

(ЛШ). Для  всіх осіб із ТСР характерні короткотривалі впродовж всієї доби, із 

раптовим початком  підвищення АТ, зокрема діастолічного його компоненту. У 

порівнянні з практично здоровими особами, у групах осіб без супутньої ТСР 

спостерігаються  такі особливості ВСР: в осіб із постінфарктним кардіосклерозом  

рівень стресогенності є достовірно вищим лише в пасивний період доби; у  осіб із 

дуже високим ССР за шкалою SCORE достовірно меншою є  тривалість інтервалу 

QT, а  у нічний час у цих осіб достовірно збільшується активність вазомоторного 

центру та симпатичної ланки вегетативної нервової системи; у осіб із високим   

ССР за шкалою SCORE в активний період доби достовірно нища   активність 

вазомоторного центру та симпатичної ланки вегетативної нервової системи, у 

пасивний період достовірно нища активність  вазомоторного центру. У порівнянні 

з контролем у групах осіб із супутньою ТСР спостерігаються такі особливості 

ВСР: серед осіб із постінфарктним кардіосклерозом характерна 

парасимпатикотонія в активний період доби, а у пасивний  - наростання стрес- 

індексу і симпатикотонія.  В осіб із дуже  високим ССР, достовірно вищим є стрес 

індекс  протягом усієї доби і достовірне подовження електричної систоли серця. В 

осіб із високим ССР вищою є  активність парасимпатичної ланки регуляції 

організму, достовірно вищим є параметр акселерації ТСР.  

        Особливістю ВСР в осіб із ішемічною хворобою серця  (кардіосклероз 

постінфарктиний) із  наявною ТСР у порівнянні з показниками осіб без неї -  є  

вищий стрес-індекс у пасивний період доби, достовірно вища активність 

парасимпатичної нервової системи в активний період. 

        В осіб із дуже високим ССР за шкалою SCORE з ТСР у порівнянні з особами  

без неї,  достовірно вищий є стрес-індекс, особливо в пасивний період доби, 

достовірно вищою є активність парасимпатичної нервової системи та 

вазомоторного центру та менше виражений вплив у регуляції діяльності серцево-

судинної системи (ССС) мають центральні та підкоркові центри симпатичного 

нервового центру порівняно з гуморальними. 
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          В осіб із високим  ССР за шкалою SCORE та супутньою ТСР у порівнянні з 

особами  без неї, достовірно вищим є стрес-індекс та активність парасимпатичної 

нервової системи протягом усієї доби. Для   осіб із ішемічною хворобою серця 

(ІХС) та осіб із дуже високим ССР характерний  недостатній ступінь адаптації 

ССС  в умовах зовнішнього середовища (ЗС), стан вираженої напруги 

регуляторних систем, що пов'язано з активною мобілізацією захисних механізмів, 

зокрема у підвищенні  активності симпати-адреналової системи і системи гіпофіз-

наднирники.   Вищий ризик виникнення ЖНА та РСС виявлено серед осіб із дуже 

високим ССР за шкалою SCORE (курці тютюну) та супутньою ТСР.  Під час 

трансформації факторів ризику в захворювання ССС  відбуваються зміна у 

вегетативній системі із втратою антифібриляторних властивостей організму, 

найбільш несприятливим періодом доби є нічний період. В осіб із ТСР відзначено 

нижчий антифібриляторний захист парасимпатичної системи, ніж в осіб без неї.  

        Практичне значення. Додавання до β-адреноблокатора (бісопролол)  

фосфокреатина дозволяє  зберегти фізіологічну величину і активність 

вегетативної нервової системи і вазомоторного центру із  зниженням рівня 

початку ТСР і утриманням  величини нахилу ТСР. Під час комплексного 

лікування бісопрололом та фосфокреатином  пацієнтів із ІХС удається  досягнути 

повної редукції ектопічної активності шлуночків більше ніж у половини пацієнтів 

та суттєво знизити кількість пацієнтів із життєво-небезпечною ШЕ. Підчас 

проведення аналізу щодо впливу різних схем лікування на коефіцієнти 

потужності серцевого ритму було встановлено, що обидві схеми мають 

прогностично досить сприятливий ефект. Монотерапія  бісопрололом і у 

комбінації з фосфокреатином, сповільнюють показник пришвидшення та 

збільшують часовий показник сповільнення серцевого ритму, але є суттєва 

різниця в їх антифібриляторному захисті. Сам лише бісопролол призводить до 

зменшення числового  показника пришвидшення серцевого ритму, а комбінація 

двох цих препаратів - до більш фізіологічного підвищення показника. 

Сповільнення серцевого ритму та  антифібриляторна дія комбінації бісопролол-
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фософокреатин відбувається за рахунок більш фізіологічного захисту, зокрема 

збільшення активності парасимпатичної системи.   

        Із метою розробки та впровадження концепції профілактики та лікування 

фатальних ускладнень у популяції осіб із високим і дуже високим ССР на підставі 

оцінки стану ВСР та ТСР, базуючись  на рекомендація,  протоколах, стандартах 

Европейської асоціації кардіологів, результатах власних досліджень, було 

створено «Шкалу прогнозування раптової серцевої смерті  (шкала ПРС) або 

Sudden Death Forecast scale (SDF scale)».  

        У дисертаційній роботі вперше подано теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукової проблеми, пов’язаної з уточненням патогенетичних 

механізмів виникнення електричної нестабільності міокарда, яка призводить до 

прогресування шлуночкових  аритмій, виникнення фібриляції шлуночків та РСС, 

удосконалення її діагностичних і прогностичних критеріїв, підвищення 

ефективності лікування, профілактики і покращення якості життя зазначеного 

контингенту хворих. Новизна сформульованої на підставі проведених досліджень  

концепції   полягає у вивченні  нових і доступних  в умовах  клінічної практики  

можливостей  прогнозування  виникнення фатальних ускладнень (фібриляція 

шлуночків)  у хворих із постінфарктним кардіосклерозом  та в осіб із високим  і 

дуже високим  ССР, встановлені  ступеня  залежності  їхнього  розвитку  від рівня  

в крові іонів  кальцію і магнію, а також у  створені на  цій основі   нових 

ефективних  методів  прогнозування, діагностики і лікування таких ускладнень. 

Створено шкалу прогнозування  ризику виникнення та прогресування ЖНА і РСС 

у хворих з високим і дуже високим ССР і хворих на серцево-судинні 

захворювання (ССЗ) із урахуванням оцінки стану ВСР і ТСР. 

        Результати. Дослідження є суттєвим внеском у виконання завдань 

Національної Програми профілактики і лікування ССЗ в Україні і слугують 

підґрунтям для забезпечення ефективності діагностичної і лікувальної допомоги 

хворим на ІХС, АГ, та наявними факторами ризику розвитку ССЗ, зокрема  

паління, підвищена маси тіла, гіперглікемія, гіперхолестеринемія. Розроблено і 

апробовано комплекс необхідних діагностичних обстежень, які дають змогу 
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практичному лікарю виявити генез та попередити виникнення ЖНА та РСС. 

Сформульовано чіткий перелік прогностичних детермінант для формування групи 

високого та дуже високого ризику, розвитку та прогресування серцево-судинних 

подій. На підставі отриманих даних наукової роботи  запропоновано спосіб 

раннього виявлення ЖНА,  шляхом дослідження ВСР та ТСР на амбулаторно-

поліклінічному етапі, що в умовах переходу на обслуговування за принципом 

сімейної медицини  забезпечить ефективну профілактичну роботу. Визначені 

комплекс відносно простих і доступних клінічних, лабораторних, біохімічних та 

функціональних методів ранньої діагностики ЖНА. Створено досить просту та 

доступну в використанні в практичній медицині шкалу прогнозування  ризику 

виникнення і прогресування ЖНА і РСС у хворих з високим та дуже високим ССР 

та хворих на ССЗ із урахуванням оцінки стану ВСР і ТСР. Дана шкала 

впроваджена в базову програму холтерівського моніторування  ВСР та ТСР 

«СardioSens» (ХАІ-Медіка, Харків, Україна). Використання  запропонованої нами 

схеми ранньої діагностики ЖНА, дозволить знизити ризик появи життєво-

небезпечних ускладнень  та покращити в подальшому якість життя  осіб як з 

наявними факторами  ризику виникнення серцево-судинних подій, так і вже з 

наявними ССЗ. 

Ключові слова: серцево-судинний ризик, ішемічна хвороба серця, аритмія, 

раптова серцева смерть, варіабельність серцевого ритма. 

 

Summary. 

Vytrykhovskiy Andriy Igorovich. "The heart rhythm variability and turbulence in 

diagnosis, treatment  and prevention of complications among  people with high and very 

high cardiovascular risk." - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

       Dissertation for the degree of doctor of medical sciences in specialty 14.01.11 - 

"Cardiology." Preparation was carried out at the State Higher Educational Institution 

"Ivano-Frankivsk National Medical University", Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk 2019. 
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         The defense will be held at the specialized scientific council of the State Higher 

Educational Institution "Ivano-Frankivsk National Medical University", Ministry of 

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk 2019. 

       Fighting the emergence of life-threatening arrhythmias and sudden cardiac death 

(SCD) is one of the most important tasks of modern health care in Ukraine and the 

world as a whole. The importance of this problem is high due to the losses, that are 

inflicted on society, especially among young and able-bodied people. The main 

difficulty in combating of SCD is that it’s very rare to save those patients who had SCD. 

Existing selection criteria for primary prevention of  SCD are not effective today. In 

many cases, SCD is the first, but at the same time, fatal manifestation of heart disease, 

and therefore the main focus of modern research is to search early risk markers and 

ways to effectively prevent SCD. The lack of clear criteria for assessing the risk of life-

threatening arrhythmias and SCD are caused by modified (smoking, metabolic 

syndrome, arterial hypertension) and unmodified risk factors of cardiovascular disease, 

differentiated approaches to the use of basic methods of early diagnosis and treatment in 

many cases do not allow to achieve the desired clinical effect in terms of treatment of 

patients with cardiovascular pathology. Therefore, an in-depth study of factors, 

mechanisms of occurrence, formation and progression, and on the basis of these data, 

the formation of methods for diagnosis and treatment of ventricular extrasystoles, 

reverse ventricular fibrillation and prevention of SCD, constitute an actual and 

important scientific problem for practical medicine. The lack of comprehensive 

researches on the details of pathogenetic features, diagnostic improvement, the 

establishment of clear prognostic criteria for heart damage, and the emergence of life-

threatening complications, optimization of treatment and prevention of disability and 

mortality substantiate the relevance and necessity of this dissertation, and serve as the 

basis for determining its purpose. 

       The aim of the research: development and implementation of the concept of 

prevention and treatment of fatal complications in the population of people with high 

and very high cardiovascular risk based on the assessment of the state of variability and 

turbulence of the heart rhythm. 
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        Methods of research: study of biochemical blood analysis (total cholesterol, 

triglycerides, low and high density beta lipoproteins, creatinine, urea, protein, aspartate 

aminotransferase and alanine aminotransferase, bilirubin, glucose, tropinin I); 

determination of the content of serum in the blood of ionized calcium and magnesium; 

coagulogram; determination of body mass index; electrocardiography; ambulatory and 

daily monitoring of blood pressure; echocardiography; Holter's daily monitoring of 

cardiac rhythm; study of variability and turbulence of heart cardiac rhythm; Phase-

rectified signal averaging. 

       Definition of the heart rhythm variability (HRV) and heart rhythm turbulence  

(HRT) is a fairly simple, non-invasive, accessible screening method for the early 

detection of patients with a tendency to develop life-threatening arrhythmias and SCD 

from the general population. It was established that among people with very high 

cardiovascular risk and with the present HRT, unlike individuals without this 

phenomenon, an interventricular membrane is significantly thicker in the systole, and in 

high-risk individuals - in diastole,so as the size of the posterior wall of the left ventricle 

are the same thicke. All individuals with HRT are characterized by not prolonged rise of 

the blood pressure with a sudden onset throughout the day, mostly its diastolic 

component. Compared to practical healthy people, the following features of HRV are 

observed in the groups of people without a concomitant of HRT: people with 

postinfarction cardiosclerosis have significantly higher level of stressogenicity only in 

the passive period of the day;  people with a very high cardiovascular risk by the 

SCORE scale have significantly lower duration of the QT interval  at night, these 

individuals have significantly increased activity of the vasomotor center and the 

sympathetic link of the autonomic nervous system;  people with high cardiovascular 

risk by the SCORE scale during the active period of the day have significantly lower 

activity of the vasomotor center and the sympathetic link of the autonomic nervous 

system and at the passive period - significantly lower activity of the vasomotor center. 

Compared to practically healthy people in the group of people with the accompanying 

phenomenon of  HRT, the following features of the HRV are observed: among the 

people with past infarction of the myocardium - during the active period of the day the 
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parasympathicotonia is observed, and in the passive period - increase the stress of the 

index and sympathicotonia;  people with very high cardiovascular risk by the SCORE 

scale have significantly higher stress index throughout the day and the reliable 

elongation of the electric heart systole; people with high cardiovascular risk by the 

SCORE scale have higher activity of the parasympathetic control of the organism, the 

parameter of acceleration HRT is significantly higher. The peculiarity of the HRV 

among people with coronary heart disease (postinfarction cardiosclerosis) with HRT in 

comparison with the indicators of individuals without it - is that the stress index is 

higher in the passive period of the day and the activity of the parasympathetic nervous 

system is significantly higher per day. Among people with very high cardiovascular risk 

by the SCORE scale with the HRT the stress index is significantly higher, especially 

during the passive period of the day, the activity of the parasympathetic nervous system 

and vasomotor center is significantly higher and the activity of the cardiovascular 

system is less expressed by the regulation of the central and subcortical centers of the 

sympathetic nerve center more than humoral. Among patients with high cardiovascular 

risk by the SCORE scale in comparison with individuals without the presence of this 

phenomenon, the stress index and activity of the parasympathetic nervous system are 

significantly higher throughout the day. People with ischemic heart disease and those 

with very high cardiovascular risk are not characterized by a sufficient degree of 

adaptation of the cardiovascular system in the external environment, the state of the 

expressed tension of the regulatory systems, which is associated with the active 

mobilization of protective mechanisms, including increased activity of sympathic-

adrenal and pituitary-adrenal systems. The highest risk of life-threatening arrhythmias 

and CSD is among those with very high cardiovascular risk by the SCORE (smoker) 

and co-occurrence of HRT. During the transformation of risk factors in the 

cardiovascular system there is a change in the autonomic system with the loss of anti-

fibrillation properties of the organism, the most unfavorable period for this is the night 

period. People with HRT have lower anti-fibrillation protection of the parasympathetic 

system than individuals without it.  
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         Adding phosphocreatine to a bisoprolol allows to maintain the physiological size 

and activity of the autonomic nervous system and the vasomotor center and to lower the 

level of the beginning of the HRT and maintain the value of the inclination of the HRT. 

Complex treatment with bisoprolol and phosphocreatine of patients with ischemic heart 

disease, allows to achieve a complete reduction of ectopic activity of the ventricles in 

more than half of patients and to reduce significantly the number of patients with life-

threatening ventricular ectopies syndrome. During the analysis of the influence of 

different treatment regimens on the heart rate ratios, it was established that both circuits 

have a fairly prognostic beneficial effect. As bisoprolol itself and the combination of 

bisoprolol with phosphocreatine reduces the rate of acceleration and increases the rate 

of slowdown in the heart rate, but there is a significant difference in their anti-

fibrillation protection. Bisoprolol itself results in a decrease in the rate of acceleration of 

the heart rate, and a combination of these two drugs leads to a more physiological 

increase in the heart rate slowdown and the anti-fibrillation effect of the combination of 

bisoprolol/phosphocreatine occurs due to more physiological protection, namely, an 

increase in the activity of the parasympathetic system. In order to develop and 

implement the concept of the prevention and treatment of fatal complications in the 

population of people with high and very high cardiovascular risk based on the 

assessment of the state of HRV and HRT, based on the recommendations, protocols, 

standards developed by the the European Society of Cardiology and the results of our 

own research was created a forecasting scale - Sudden Death Forecast Scale (SDF 

scale).  

         In the dissertation presents for the first time the theoretical generalization of a new 

solution of the scientific problem connected with the refinement of the pathogenetic 

mechanisms of the occurrence of electrical instability of the myocardium, which leads 

to the progression of ventricular arrhythmia, the origin of ventricular fibrillation and 

SCD, improvement of its diagnostic and prognostic criteria, increase in the efficiency of 

treatment, prevention and improvement of the quality of life of this contingent of 

patients. The novelty, based on the research carried out, of the concept is to study the 

possibilities of predicting the emergence of fatal complications (ventricular fibrillation) 
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in patients with postinfarction cardiosclerosis and those with high and very high 

cardiovascular risk, and the degree of dependence of their development of the level of 

calcium and magnesium ions in blood, and also on the basis of this new effective 

methods for predicting, diagnosing and treating such complications. A forecasting scale 

was created for predicting the risk of developing and progressing of life-threatening 

arrhythmias and SCD in patients with high and very high cardiovascular risk and 

patients with cardiovascular diseases is based on an assessment of the state of HRV and 

HRT.  

        The results of the study are a significant contribution to the implementation of the 

tasks of the National Program for the Prevention and Treatment of Cardiovascular 

Diseases in Ukraine - they are the basis for ensuring the effectiveness of diagnostic and 

therapeutic assistance to patients with ischemic heart disease, arterial hypertension, and 

existing risk factors for the development of cardiovascular diseases, such as smoking, 

increased body mass, hyperglycemia, hypercholesterolemia. On the basis of the 

conducted research, a complex of necessary diagnostic examinations has been formed, 

which allows practical doctor to confirm the genesis and to prevent the occurrence of 

life-threatening arrhythmias. A clear list of prognostic determinants has been formulated 

to form a group of high and very high risk of development and progression of 

cardiovascular events. Based on the received data of the scientific work the method of 

early detection of life-and-necked arrhythmias was proposed, by conducting research on 

the HRV and HRT at the outpatient-polyclinic stage, which in the conditions of 

transition to service on the principle of family medicine, will provide effective 

preventive work. The exhibits prior to the appointment of basic non-invasive methods 

for diagnosing life-threatening arrhythmias have been developed. A fairly simple and 

affordable forecastingscale for predicting the risk of developing and progressing of life-

threatening arrhythmias and SCD in patients with high and very high cardiovascular 

risk and patients with cardiovascular diseases was created thst is based on an assessment 

of the state of  HRV and HRT. This scale is implemented in the basic program of Holter 

monitoring of variability and turbulence of cardiac rhythm «CardioSens» (KhAI-Medik, 

Kharkiv, Ukraine). The use of the scheme of early diagnosis of life-threatening 
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arrhythmias, which we proposed, will reduce the risk of non-life-threatening 

complications and improve the quality of life of individuals in the future, as well as with 

existing risk factors for cardiovascular events, as well as with cardiovascular diseases 

present. 

Key words: cardiovascular risk, ischemic heart disease, arrhythmia, sudden cardiac 

death, cardiac rhythm variability. 

 

 

Cписок публікацій за темою дисертації 

Наукові праці в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Витриховський АІ,  Середюк НМ,  Вацеба МО. Турбулентність серцевого 

ритма- маркер раптової смерті. Галицький лікарський вісник. 2008; 3: 83-85. 

2.  Витриховський АІ, Середюк НМ, Вацеба МО.  Турбулентність серцевого 

ризику - новий критерій раптової коронарної смерті та їх прогностичне 

значення в загальній практиці та сімейній медицині. Науковий вісник  

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.  2009; 25: 

267-274. 

3. Витриховський АІ. Особливість  загортальної системи крові у пацієнтів із 

високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE та 

супутнім явищем турбулентності серцевого ритму. Архів клінічної 

медицини. 2016; 1 (22): 18-21. 

4.  Витриховський АІ. Роль зміни концентрації іонів Сa та  Mg в виникненні 

явища турбулентності серцевого ритму серед осіб  з факторами ризику 

виникнення серцево-судинних подій за шкалою SCORE. Галицький 

лікарський вісник. 2016; 2 (23): 6-10. 

5. Витриховський АІ. Особливість динаміки добового рівня артеріального 

тиску в пацієнтів із високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком за 

шкалою SCORE та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму. 

Запорожский медицинский журнал. 2016; 3 (96): 30-37. 



14 

 

6.  Витриховський АІ. Особливість варіабельності  серцевого ритму пацієнтів 

із ішемічною хворобою серця та наявними факторами  ризику виникнення 

серцево-судинних подій за шкалою SCORE  та супутнім явищем 

турбулентності серцевого ритму. Галицький лікарський вісник. 2016;  3 (23-

1): 30-36. 

7. Витриховський АІ. Оптимізація профілактики появи життєво-небезпечної  

шлуночкової ектопії та раптової серцевої смерті у хворих на 

постінфарктний кардіосклероз. Архів клінічної медицини. 2016;  2 (23): 15-

19. 

8. Vytryhovskyy Аndriy Igorovuc. Optimization of prevention of  life-dangerous  

arrhythmias and sudden cardiac death in postinfarction patients. The Pharma 

Innovation Journal 2016; 5(5): 47-50. 

9.  Витриховський АІ. Порівняльна характеристика показників варіабельності 

серцевого ритму пацієнтів із явищем турбулентності серцевого ритму і без 

нього, у межах однотипної патології. Буковинський медичний вісник. 2016; 

3 (79): 28-33. 

10.  Витриховський АІ, Окара Чінйєренва, Варениця ЕЯ, Лібрик ОМ. 

Варіабельність серцевого ритма у хворих із постінфарктними аневризмами 

лівого шлуночка. Архів клінічної медицини. 2016; 2 (23): 50-54. 

11.  Витриховський АІ. Предиктори розвитку дисфунуції лівого шлуночка, що 

індукована шлуночковою екстрасистолією. Запорожский медицинский 

журнал. 2016; 4 (97): 45-51. 

12.  Витриховський АІ. Дослідження турбулентності серцевого ритму у 

прогнозуванні раптової серцевої смерті у пацієнтів із серцево-судинними 

захворюваннями. Буковинський медичний вісник. 2016; 20, 4(80): 43-47. 

13. Vytryhovskyy Аndriy, Libruk Oleg, Vakaljuk Igor. ECG Holter monitoring and 

heart rate variability in patients with post-infarction left vantricle aneurysm. The 

Pharma Innovation Journal. 2016; 5(6): 44-46. 

14.  Витриховський  АІ. Поширеність шлуночкової екстрасистолії та явища 

турбулентності серцевого ритму серед осіб із серцево-судинними 



15 

 

захворюваннями та факторами ризику виникнення серцево-судинних події 

за шкалою  SCORE . Український терапевтичний журнал. 2017; 1: 57-65. 

15.  Вытриховський  АИ.  Сравнительная характеристика показателей 

вариабельности сердечного ритма пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и имеющихся факторов риска по  шкале SCORE, с 

сопутсвующим  явлением турбулентности сердечного ритма , с 

показателями практически здорових лиц. Україна. Здоров’я нації. 2017; 2 

(43): 20-23. 

16.  Витриховський АІ. Особливість варіабельності серцевого ритму  пацієнтів 

із ішемічною хворобою серця та наявними факторами ризику серцево-

судинних захворювань за шкалою SCORE. Галицький лікарський вісник. 

2017;  2 (24) : 8-12. 

17.  Витриховський АІ., Федоров СВ, Кулаець НМ. Ризик появи життєво-

небезпечних аритмій в пацієнтів,  які палять тютюн. Запорожский 

медицинский журнал. 2017; 19.3. (102): 276-281. 

18.  Vytryhovskyy Аndriy Igorovuc. Coefficient of heart rate reduction - the newest 

method for predicting the occurrence of life-dangerous arrhythmias, methods of 

its correctionThe Pharma Innovation Journal. 2017; 6(12): 09-11. 

19.  Витриховський АІ. Шкала ризику виникнення  прогресування життєво-

небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті в осіб з факторами ризику 

серцево-судинних захворювань на підставі оцінки стану варіабельності та 

турбулентності серцевого ритму. Буковинський медичний вісник. 2017; 21.4 

(84):  31-36. 

20.  Lybruk O, Vakalyk I, Warenytsia E, Vytryhovskiy A.   Bradycardic variant of 

sudden cardiac death in patient with left ventricle aneurysm. Cor et Vasa. 2017; 

59 (59): 457-459. 

21.  Витриховський АІ. Коефіцієнт уповільнення серцевого ритму – новітній 

метод прогнозування раптової серцевої смерті. Буковинський медичний 

вісник. 2018; 4(84): 31-36. 



16 

 

22.  Витриховський А.І  Порівняльна характеристика показників варіабельності 

серцевого ритму пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи и 

супутнім явищем турбулентності серцевого ритму, із показниками 

практично здорових осіб.  Галицький лікарський вісник. 2018; 1 (25-1): 15-

18. 

23.  Вытриховский А.И.  Особенность вариабельности сердечного ритма у 

пациентов  с постифарктным кардиосклерозом и пациентов з факторами 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Журнал Гродненского 

государственного медицинского университета. 2018; 16 (1): 47-50. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1.  Витриховський АІ, Середюк НМ, Вацеба МО. Нові критерії раптової 

коронарної смерті при електричній нестабільності міокарда та їх прогностичне 

значення у загальній практиці та сімейній медицині. Український  

кардіологічний журнал. 2009; 1: 260. 

2.  Витриховський АІ. Дисфункція лівого шлуночка та турбулентність серцевого 

ритма, предиктори розвитку раптової серцевої смерті. Український  

кардіологічний журнал. 2016; 3: 220. 

3.  Витриховський АІ. Особливість загортальної системи крові у пацієнтів із 

наявним явищем турбулентності серцевого ритму. Український  

кардіологічний журнал. 2016; 3: 220- 221. 

4. Витриховський АІ. Поширеність явища турбулентності серцевого ритму серед 

осіб  з наявними серцево-судинними захворюваннями та факторами ризику 

виникнення серцево-судинних подій за шкалою SCORE. Український  

кардіологічний журнал. 2016; 3: 221. 

5.  Витриховський АІ. Особливість динаміки  добового рівня артеріального тиску 

у пацієнтів із високим та дуже високим кардіоваскулярним ризиком  за 

шкалою SCORE  та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань 



17 

 

внутрішніх органі» ( присвячена памяті академіка НАМН України Є.М. Нейка. 

Івано-Франківськ. 2016; 40-42. 

6. Витриховський АІ. Порівняльна характеристика показників варіабельності 

серцевого ритму пацієнтів із явищем турбулентності серцевого ритму і без 

нього у межах однотипної патології «Терапевтичні читання : сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органі» (присвячена памяті 

академіка НАМН України Є.М. Нейка.- Івано-Франківськ. 2016; 42-44. 

7.  Витриховський АІ. Динаміка варіабельності серцевого ритму пацієнтів із 

ішемічною хворобою серця та наявними факторами ризику серцево-судинних 

захворювань за шкалою SCORE та супутнім явищем турбулентності серцевого 

ритму.Український  кардіологічний журнал. 2017; 1: 45-46. 

8.  Витриховський АІ. Порівняльна характеристика показників варіабельності 

серцевого ритму в осіб з факторами ризику серцево-судинних подій та 

супутнім явищем турбулентності серцевого ритму та без нього у межах 

однотипної патології .Український  кардіологічний журнал. 2017; 1: 133. 

9. Витриховський АІ. Рівень іонів кальцію та магнію у плазмі крові в осіб із 

високим  і дуже високим серцево-судинним ризиком та супутнім явищем 

турбулентності серцевого ритму.  Український  кардіологічний журнал. 2017; 

1: 133-134. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

1. Витриховський АІ, Улісько В, Коробейніков Г. Стан серцево-судинної 

системи у передзмагальний період у кваліфікованих спортсменок. -   збірник 

наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. «Молода спортивна 

наука України». 2007; 11 (4): 230-231. 

2. Витриховський АІ. Оптимізація профілактики появи життєво-небезпечних 

аритмій та раптової серцевої смерті у постінфарктних хворих з використаням- 

бісопрололу. Здоров’я України. 2016; 20: 30-31. 

3. Витриховський АІ. Місце використання фосфокреатина  у попереджені 

раптової серцевої сметрі. Міжнародна науково-практична конференція 



18 

 

«Різноманітні підходи  в лікуванні судинної патології» (м. Болонья, Італія , 10-

12.10.2017 рік) . Усна доповідь. 

4. Витриховський АІ. Новітні маркери прогнозу життєво-небезпечних станів у 

кардіології, методи фармакологічного впливу  та корекції в світлі сучасної 

медицини. Міжнародна науково-практична конференція «Різноманітні підходи  

в лікуванні судинної патології. Практичний досвід.» (м. Неаполь, Італія, 29.10 

- 02.11.2018 рік). Усна доповідь. 

5. Витриховський АІ. «Шкала прогнозування раптової серцевої смерті (шкала 

ПРС) або Sudden Death Forecast scale (SDF scale). Авторське право на  твір 

(свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76501, від 01.02.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

Зміст 

Стор. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………..20 

ВСТУП………………………………………………………………………………...22 

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ СЕРЦЕВО-

СУДИНОГО КОНТИНУУМУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)..………………………….30 

1.1. Медичні та медико-соціальні аспекти серцево-судинних захворювань…...30 

1.2. Раптова серцева смерть, як кінцева точка серцево-судинного континууму.45 

1.3 .    Методи діагностики ризик-стратифікованих маркерів раптової серцевої   

    смерті…………………………………….………………………………………53 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ   ДОСЛІДЖЕННЯ……………………......…81 

2.1. Характеристика обстежених хворих. Дизайн дослідження ………………......81 

2.2. Методи дослідження……………………………………………..………..….....86 

РОЗДІЛ 3.  ОСОБЛИВОСТІ  БІОХІМІЧНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ 

МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОСІБ ІЗ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ 

СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА СУПУТНЬОЮ 

ТУРБУЛЕНТНІСТЮ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ……………………………………..123 

РОЗДІЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ТА ТУРБУЛЕНТНОСТІ 

СЕРЦЕВОГО  РИТМУ  В ОСІБ ІЗ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 

СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ПОДІЙ ТА ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ 

СЕРЦЯ…………………………………………………………………………..…176 

РОЗДІЛ 5. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ 

ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ (КАРДІОСКЛЕРОЗ ПОСТІНФАРКТНИЙ) ІЗ 

СУПУТНЬОЮ ТУРБУЛЕНТНІСТЮ СЕРЦЕВОГО РИТМУ  НА ФОНІ 

ЛІКУВАННЯ БІСОПРОЛОЛОМ ТА ФОСФОКРЕАТИНОМ……………………238 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ……………....249 



20 

 

ВИСНОВКИ…………..………………………………………………………..….334 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………..….…..338 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..……..339 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………....378 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

 

АГ       - артеріальна гіпертензія 

АТ       - артеріальний тиск 

БАБ     - бета-адреноблокатори 

БТ        - базова терапія 

ВСР     - варіабельність серцевого ритма 

ГХ        - гіпертонічна хвороба 

ДАТ     - діастолічний артеріальний тиск  

ДМАТ  - добове моніторування артеріального тиску 

ЕКГ       - електрокардіографія 

ЕхоКГ   - ехокардіографія 

ІМ          - інфаркт міокарда 

ІМТ       - індекс маси тіла 

ІХС       - ішемічна хвороба серця 

ЗС         - зовнішнє середовище 

ЗСЛШд - товщина задньої стінки лівого шлуночка в діастолу 

ЗСЛШс - товщина задньої стінки лівого шлуночка в систолу 

ЖНА    - життєво-небезпечні аритмії 

КДР     -кінцевий діастолічний розмір 

КДО    - кінцевий діастолічний об’єм 

КСО     - кінцевий систолічний об’єм  

КСР      - кінцевий систолічний розмір  

ЛА        - легенева артерія 

ЛП        - ліве передсердя 

ЛШ      - лівий шлуночок  



21 

 

МПд    - товщина міжпередсердної перетинки в діастолу 

МПс    - товщина міжпередсердної перетинки в систолу 

ПАТ     - пульсовий  артеріальний тиск  

ПРС     - прогнозування раптової смерті 

ПШ      - правий шлуночок 

РСС     - раптова серцева смерть  

САТ     - систолічний артеріальний тиск  

СН       - серцева недостатність  

СрАТ  - середній артеріальний тиск 

ССЗ      - серцево-судинне захворювання 

ССС     - серцево-судинна система 

ТСР     - турбулентність серцевого ритма  

УО       - ударний об’єм 

ФВ       - фракція викиду 

ЧСС     - частота серцевих скорочень 

ШЕ      - шлуночкова екстрасистолія 

АC       - асceleration capacity, коефіцієнт прискорення серцевого  ритму 

DC       - deceleration capacity, коефіцієнт уповільнення серцевого  ритму 

HF     - High Friquencу - зона високих частот  

HRV    - heart rhythm variability 

HRT    - heart rhythm turbulence   

LF      - Low Friquencу - зона низьких частот 

SCD    - sudden cardiac death  

ТО      - turbulence onset (початок турбулентності) 

TP      - Total Power – загальна напруга варіабельності серцевого ритму 

TS       - turbulence slope (нахил турбулентності) 

ULF   - Ultra Low Friquencу - зона наднизьких частот  

VLF   - Very Low Friquencу - зона дуже низьких частот  

 

 



22 

 

 

ВСТУП 

 
 Актуальність теми.  Державна політика, основи якої закладені у Конституції 

України, викладені в указах Президента України та постановах Кабінету 

Міністрів України стосовно розвитку галузі охорони здоров’я та невідкладних 

заходів щодо її реформування, спрямована на забезпечення доступної кваліфікованої 

медичної допомоги кожному громадянину України, запровадження нових 

ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, 

створення умов для формування здорового способу життя [4,102,190]. 

Одним із першочергових завдань державної політики України у галузі 

охорони здоров’я, взагалі, та найважливішою медико-соціальною проблемою 

кардіології, зокрема, є формування науково обґрунтованої стратегії щодо 

зниження захворюваності та поширеності найбільш соціально значущих хвороб 

системи кровообігу (ХСК): атеросклерозу, артеріальної гіпертензії (АГ), 

ішемічної хвороби серця (ІХС) [30, 106]. Адже високі показники первинної 

інвалідизації, спричинені названими вище хворобами, а також смертності хворих 

працездатного віку, зменшення тривалості життя дуже негативно впливають на 

рівень національної безпеки держави [1,101]. У даний час серцево-судинна 

патологія поширена серед 3/4 населення України та у 2/3 випадків є причиною 

смерті, тоді як у більшості країн світу вона не перевищує 50 % [104,163]. 

         Боротьба з раптовою серцевою смертю (РСС) є одним із найважливіших 

завдань  сучасної охорони здоров’я [234, 246]. Важливість цієї проблеми 

обумовлена  втратами, які наносяться суспільству [209, 247]. Найбільша 

складність у боротьбі з РСС,  полягає в тому, що врятувати тих пацієнтів, у яких 

мала місце РСС  вдається дуже рідко [210, 327]. Існуючі сьогодні критерії відбору 

для первинної профілактики РСС недостатньо ефективні [4,102,326]. У багатьох 

випадках РСС є першим, але водночас фатальним проявом захворювання серця, і 

тому основним напрямком досліджень є пошук маркерів ризику і шляхів 

ефективної профілактики РСС [219, 213, 338, 344]. Відсутність чітких критеріїв 

оцінки  ризику виникнення ЖНА та РСС, спровокованих модифікованими 
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(куріння, метаболічний синдром, артеріальна гіпертензія) та не модифікованими 

факторами ризику ССЗ, диференційованих підходів до застосування основних 

методів ранньої діагностики та лікування не дозволяють у багатьох випадках 

досягнути бажаного клінічного ефекту під час лікування хворих із  серцево-

судинною патологією [207, 218, 223, 233]. Тому поглиблене з’ясування чинників, 

механізмів виникнення, формування та прогресування і на основі цих даних 

формування методів діагностики та лікування ШЕ, зворотної фібриляції 

шлуночків та попередження РСС складають актуальну і важливу для практичної 

медицини наукову проблему [211, 224, 236, 251]. 

      Відсутність комплексних досліджень, присвячених деталізації патогенетичних 

особливостей, удосконаленню діагностики, встановленню чітких прогностичних 

критеріїв ураження серця  і виникнення загрозливих для життя ускладнень, 

оптимізації лікування й запобігання інвалідизації та смертності,  обґрунтовують 

актуальність  і слугують підставою для визначення її мети і  виконання даної 

дисертаційної роботи. 

      Зв’язок досліджень з науковими програмами, планами, темами.  Дисер-

таційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» і є фрагментом дослідження 

на тему: «Розробка методів відновного лікування та реабілітації хворих високого 

серцево-судинного ризику» – (№ держреєстрації 0112U003690). Здобувач є одним 

із виконавців дослідження. 

     Мета  роботи:  розробка та впровадження концепції профілактики та 

лікування фатальних ускладнень у популяції осіб із високим і дуже високим 

серцево-судинним ризиком на підставі оцінки стану варіабельності та 

турбулентності серцевого ритму. 

    Завдання роботи: 1. З’ясувати  особливості складових високого і дуже 

високого  серцево-судинного ризику  у хворих із серцево-судинною патологією, 

їхній динамічний розвиток  та наслідки. 
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    2. Дослідити    стан  варіабельності  серцевого ритму  та її  прогностичне 

значення  та наслідки в діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень у 

хворих   із постінфарктним кардіосклерозом. 

    3. Визначити   стан  варіабельності  серцевого ритму  та її  прогностичне 

значення  і наслідки у діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень в осіб  із 

високим та дуже високим серцево-судинним ризиком. 

    4. Вивчити   стан  турбулентності   серцевого ритму  та її  прогностичне 

значення  та наслідки у діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень у 

хворих  із постінфарктним кардіосклерозом. 

     5. Проаналізувати   стан  турбулентності   серцевого ритму та її  прогностичне 

значення  та наслідки в діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень в осіб  

із високим та дуже високим кардіоваскулярним ризиком. 

     6. На основі оцінки стану варіабельності та турбулентності  серцевого ритму, 

оцінити можливості медикаментозного  впливу та профілактики  фатальних 

ускладнень в осіб із сумарним  високим та дуже високим  серцево-судинним 

ризиком  при диференційованому застосуванні  антиаритмічних середників. 

     7. Розробити та впровадити клініко-діагностичний алгоритм ведення хворих із 

високим та дуже високим серцево-судинним ризиком на основі сформованої 

концепції значення варіабельності та турбулентності серцевого ритму в такого 

контингенту хворих. 

         Об’єкт дослідження – особливості варіабельності та турбулентності 

серцевого ритму в осіб із високим і дуже високим серцево-судинним ризиком та 

хворих із постінфарктним кардіосклерозом. 

      Предмет дослідження  - клініко-діагностичні ознаки життєво-небезпечних 

шлуночкових аритмій, предиктори та методи їхньої  неінвазивної діагностики  та 

лікування. 

      Методи дослідження:   

1. Методи загально-клінічного обстеження хворих на серцево-судинне 

захворювання  (ознайомлення з медичною документацією пацієнта, збір 
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анамнезу життя та захворювання, первинний огляд, аускультація легень та 

серця, пальпація живота, визначення частоти серцевих скорочень, тощо); 

2. Дослідження загального аналізу крові; 

3.  Дослідження біохімічного аналізу крові (визначення рівня загального 

холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів високої та низької 

щільності, креатиніна, сечовини, білка, АсАТ, АлАТ, білірубіна, глюкози, 

тропініна І); 

4. Визначення вмісту іонізованого кальція і магнія у сироватці крові; 

5. Дослідження коагулограми; 

6.  Визначення індекса маси тіла;  

7. Електрокардіографія;  

8. Амбулаторний моніторинг  артеріального тиску; 

9. Ехокардіографія;  

10.  Холтерівське добове моніторування серцевого ритму; 

11.  Дослідження варіабельності  серцевого ритму;  

12.  Дослідження турбулентності  серцевого ритму; 

13.  Оцінка інтервалу QT при холтерівському моніторуванні варіабельності 

серцевого ритму; 

14.  Метод уповільнення та прискорення серцевого  ритму ( Phase-rectified 

signal averaging (PRSA); 

15.  Добове моніторування артеріального тиску.   

      Наукова новизна одержаних результатів. Уперше подано теоретичне 

узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, пов’язаної з уточненням 

патогенетичних механізмів виникнення електричної нестабільності міокарда, яка 

призводить до виникнення і прогресування шлуночкової аритмій, фібриляції 

шлуночків та РСС, удосконалення її діагностичних і прогностичних критеріїв, 

підвищенням ефективності лікування, профілактикою і покращенням якості 

життя осіб із факторами ризику розвитку ССЗ та пацієнтів із  ІХС.  

        Уперше сформульована концепція суть якої  полягає у вивчені  нових і 

доступних в умовах  клінічної практики  можливостей  прогнозувати  виникнення 
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фатальних ускладнень (фібриляція шлуночків) у хворих із постінфарктним 

кардіосклерозом  та в осіб із високим і дуже високим  ССР на основі дослідження 

ВСР та ТСР, а також  запропоновано на  цій основі   нових ефективних  методів   

лікування таких укладнень. Сформульована концепція, яка полягає у тому, що 

вперше обрунтовано погляд на появу та прогресування шлуночкових аритмій, як 

неоднорідну групу патологічних станів, процеси становлення й прогресування 

яких визначаються характером основного захворювання і відрізняються окремими 

ланками патогенетичних механізмів та станом вегетативної нервової системи. 

Систематизовано погляди щодо визначальних факторів виникнення й 

патогенетичних механізмів становлення ССЗ у контексті серцево-судинного 

континууму.  

      Уперше вивчено  особливості    ВСР і ТСР  та їх  прогностичне значення  та 

наслідки у діагностиці, лікуванні і профілактиці ускладнень у осіб  із високим та 

дуже високим ССР, та осіб із постінфарктним кардіосклерозом.  

      Проведено клінічне порівняння особливостей ВСР та ТСР практично здорових 

осіб, осіб із з високим та дуже високим ССР і в осіб із постінфарктним 

кардіосклерозом. Вивчено особливості добового профілю артеріального тиску 

(АТ) та морфологічних особливостей серця на основі даних ехокардіографії 

(ЕхоКГ) осіб із ТСР. Константовано, що ключовим механізмом становлення і 

прогресування ЖНА  у такого контингенту пацієнтів є дисбаланс зазначених 

механізмів із порушенням співвідношення між симпатичними й 

парасимпатичними впливами.  

       Уперше розроблений  та впроваджений  клініко-діагнотичний алгоритм 

ведення хворих із високим та дуже високим ССР на основі сформованої концепції 

значення ВСР та ТСР у такого контингенту хворих. Уперше з’ясовані 

закономірності виникнення, перебігу ЖНА, як на фоні традиційної, так і 

запропонованої терапії. Створено шкалу прогнозування ризику виникнення та 

прогресування ЖНА і РСС у хворих із високим і дуже високим ССР та хворих на 

ССЗ. Розроблено новий алгоритм, що враховує значення всіх основних показників 

ВСР та ТСР (параметри акселерації -То і децелерації  Тs синусового циклу) і 
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коефіцієнт уповільнення серцевого ритму (DC) у прогнозуванні виникнення ЖНА 

та РСС і дозволяє диференціювати різні ступені напруги регуляторних систем 

людського організму. 

     Практичне значення одержаних результатів. Сформовано комплекс 

необхідних діагностичних обстежень, які дають змогу практичному лікарю 

ствердити генез та попередити виникнення ЖНА. Сформульовано перелік 

прогностичних детермінант для формування групи високого та дуже високого 

ризику, розвитку та прогресування серцево-судинних подій (ССП). 

Запропоновано спосіб ранього виявлення ЖНА, шляхом проведення дослідження 

ВСР та ТСР на амбулаторно-поліклінічному етапі, що в умовах переходу на 

обслуговування за принципом сімейної медицини  забезпечить ефективну 

профілактичну роботу на амбулаторно-поліклінічному етапі. Розроблені покази 

до призначення основних неінвазивних методів діагностики ЖНА. 

       Запропонована схема ранньої діагностики ЖНА, використання якої  дозволяє 

знизити ризик появи життєво-небезпечних ускладнень  та покращити у 

подальшому якість життя  осіб як із наявними факторами  ризику виникнення 

ССП, так і вже з наявними ССЗ. Обрунтовано необхідність диференційованого 

підходу до призначення бісопролола та фосфокреатина для хворих  із ризиком 

виникнення ЖНА, залежно від характеру та стану вегетативної нервової системи. 

Розроблено режими дозування препаратів. Встановлено критерії антиаритмічної  

й органопротективної ефективності  застосування бісопрололата фосфокреатина.  

      Впровадження результатів дослідження.  Результати наукового дослідження 

впровадженні в лікувальний і діагностичний процес комунального закладу 

«Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» (затв. 

02.04.2018), кардіологічних та терапевтичних відділень, амбулаторно–

поліклінічних закладів Івано-Франківської області, комунального закладу 

«Сумський обласний кардіологічний диспансер» (затв. 20.01.2018), комунальному 

закладі «Вінницький регіональний лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології» (затв. 06.06.2018), комунальному закладі « Лікарня швидкої 

допомоги м. Чернівці» (затв. 30.01.2018), навчально-науковому медичному 
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комплексі «Університетська клініка» Харківського національного медичного 

університету» (затв. 23.01.2018),  комунальному закладі «Львівський обласний  

центр екстреної допомоги та медицини катастроф» (затв. 06.05.2018), 

комунальному закладі «Івано-Франківський обласний  центр екстреної допомоги 

та медицини катастроф» (затв. 06.05.2018),  що підтверджено відповідними 

актами впровадження. 

       Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі на кафедрі внутрішньої медицини №2 

та медсестринства, кафедрі терапії та сімейної медицини факультету 

післядипломної освіти ДВНЗ  «Івано-Франківського національного медичного 

університету» (затв. 02.04.2018), у відділенях ішемічної хвороби серця та 

відділені профілактики та лікування невідкладних сианів ДУ «Національний 

Інститут імені академіка Малої Л.Т. Національної академії медичних наук 

України (затв. 23.01.2018),  кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова  (затв. 06.06.2018). 

       Особистий внесок здобувача. Дисертація є науковою працею здобувача. 

Здобувачем самостійно проведено аналіз наукової літератури за даною 

тематикою, обрано напрямок дослідження, окреслено проблему, яка потребує 

вирішення, обрунтовано  мету та завдання, визначено об’єм та методи 

дослідження, здійснено підбір і розподіл отриманих даних, виконано статистичну 

обробку результатів дослідження. Автором самостійно проведено аналіз та 

узагальнення результатів, сформовано висновки та практичні рекомендації, 

проведено підготовку наукових даних до публікацій, написано й остаточно 

оформлено всі розділи дисертаційної роботи, впроваджено практичні 

рекомендації у лікувальну практику та навчальний процес закладів охорони 

здоров'я  України та вищих навчальних закладів. У наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, участь автора є визначальною і полягає в 

проведенні літературного пошуку, клінічних, лабораторних та інструментальних 

досліджень, статистичній обробці й аналізі отриманих результатів, формулюванні 

висновків.  
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      Апробація роботи. Основні результати дисертації були представлені та 

обговорені на Х, XVI, XVII, XVIIІ Національних  конгресах кардіологів України 

(2009, 2016, 2017, 2018 роки, м. Київ), на міжнародній науково-практичній 

конференції  «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органі» ( присвяченій пам’яті академіка НАМН України 

Є.М. Нейка» (м. Івано-Франківськ 2016 рік), Х міжнародній міждисциплінарній 

науково-практичній конференції «Сучасні аспекти збереження здоров'я людини», 

м. Ужгород, 2017, міжнародній науково-практичні конференції «Різноманітні 

підходи  в лікуванні судинної патології. Практичний досвід» (м. Болонья, Італія, 

2017 рік), «Різноманітні підходи  в лікуванні судинної патології. Практичний 

досвід. Новітні маркери прогнозу життєво-небезпечних станів в кардіології, 

методи фармакологічного впливу  та корекції в світлі сучасної медицини» (м. 

Неаполь, Італія, 2018 рік), переривистих курсах та курсах тематичного 

удосконалення кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, лікарів невідкладної 

медицини, лікарів-інтенсивістів, анестезіологів Івано-Франківської області в 2009-

2018 роках. 

       Публікація результатів досліджень. За матеріалами дисертації опубліковано 

35 праць, із них 24 статей (18 статей одноосібних, 5 – статей в іноземних 

журналах, 2 статті, які індексуються в бібліографічній та реферативній базі даних 

WEB OF SCIENCE, SciVerseScopus), 10 - у збірниках матеріалів і тез з’їздів, 

симпозіумів, конференцій,  на основі даних наукової роботи отримано авторське 

право на  твір «Шкала прогнозування раптової серцевої смерті (шкала ПРС) або 

Sudden Death Forecast scale (SDF scale)» (свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 76501, від 01.02.2018). Запозичень ідей або розробок співавторів 

здобувачем не було. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ 

СЕРЦЕВО-СУДИНОГО КОНТИНУУМУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Медичні та медико-соціальні аспекти серцево-судинних 

захворювань 

       Основою держави є її територія та населення, тому природні фактори й рівень 

здоров’я становлять підґрунтя економічного розвитку суспільства [103]. ССЗ  є 

найважливішою причиною смерті   дорослих   і осіб похилого віку у більшості 

країн світу [251]. Вони призводять до непрацездатності  та інвалідності і значною 

мірою  зумовлюють  збільшення витрат  служби охорони здоров’я, особливо за 

умов старіння популяції [12].  

        Особливістю останніх років стало  помітне збільшення поширеності ССЗ, 

зокрема, ІХС та АГ, у країнах Центральної та Східної Європи, що пояснюється  

змінами у харчуванні, здійсненнями економічних і політичних реформ у цих 

країнах, міграцією населення [288]. В Європейському Союзі кардіоваскулярні 

захворювання викликають 1,5 млн. смертей на рік і є головною причиною втрати 

років життя від передчасної смерті [162]. Витрати системи охорони здоров’я, 

пов’язані з кардіоваскулярними захворюваннями в Європейському Союзі, у 2015 

році досягли 105 млрд. євро, це складає 230 євро на рік із розрахунку на одного 

жителя і 12 % витрат на охорону здоров’я Євросоюзу [106]. Витрати на 

стаціонарне лікування пацієнтів із кардіоваскулярними захворюваннями 

складають біля 57 % всіх витрат на цей вид медичної допомоги, а вартість 

відповідних лікарських препаратів – 27 % [163]. У різних країнах Євросоюзу 

витрати, пов’язані  з кардіоваскулярними захворюваннями, коливаються у 

широких межах. Наприклад, витрати на одного пацієнта в 2015 році різнилися 

більше ніж у 18 разів: від 22 євро на Мальті до 423 євро в Німеччині [247]. Частка 

всіх витрат охорони здоров’я  на кардіоваскулярні захворювання – коливалася від 

2% на Мальті до 18% у Великобританії [105]. 
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        В Україні ССЗ щорічно стають причиною смерті 450-470 тис. хворих (що 

становить за кількістю людей населення великого обласного центру),  з яких у 

стаціонарі помирає біля 40 тисяч [103]. Серед проблем, які погіршують ситуацію з 

ССЗ, головний кардіолог МОЗ України, проф. Ю.М. Сіренко особливу увагу 

приділяє двом -  безпідставна діагностика ССЗ в якості причини смерті (ця 

патологія є «зручним» патологоанамічним діагнозом, який позбавляє від 

бюрократичних процедур) та низькому рівню діагностики (кількість 

зареєстрованих випадків інфаркту міокарда (ІМ) в Україні складає 50 тис в рік, 

що у 2,5 раза менше, ніж у країнах Європи, і в 3 рази нижче, ніж у  США [102, 

288, 358].  Ймовірно, у нашій країні не діагностується приблизно 100 тис ІМ 

щорічно [137,243].   

      В останні роки сумісно уряд України, профільні комітети Верховної ради 

України, наукові центри України  розробили єдину  політику охорони здоров’я. 

Вона містить: 

- всеосяжну програму медичної освіти населення, включаючи дітей; 

- сільськогосподарську програму з забезпечення натуральними продуктами, 

багатими на калій, магній та є доступними і недорогими; 

- шляхи перебудови харчової індустрії, випуск форм продуктів із низьким 

вмістом солі та жиру, із поміткою про їхній вміст; 

- заходи щодо забезпечення умов для дозвілля та занять спортом; 

- профілактичні заходи, спрямовані  на боротьбу з курінням, що є важливим 

додатковим фактором ризику серцево-судинних захворювань; 

- забезпечення доступності недорогих, проте ефективних ліків [102, 265, 296, 

297]. 

         Складовою частиною програми боротьби з захворюваннями ССС є :  

- Підвищення освітнього рівня громадськості (обізнаність про сутність серцево-

судинного континіуму ССЗ, причин, що їх викликають, та ускладнень, які з ними 

пов’язані, про заходи щодо охорони здоров’я, які сприяють профілактиці та 

лікуванню, а також про роль супутніх факторів ризику) [18]. 
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- Освітня програма для спеціалістів (навчити навичків ефективного виявлення, 

профілактики та лікування ССЗ) [103, 295]. 

- Підвищення освітнього рівня пацієнтів. Лікар має інформувати хворих про їх 

стан та наслідки хвороби, а також про необхідність інтенсивного лікування та 

ефективність здорового стилю життя [321]. 

        У силу свого розвитку та становлення медицина за багато століть мала свої 

пріоритети. У певний період наука мала на меті встановлення патогенезу 

захворювань, морфологічних змін при тій чи іншій патології, методах діагностики  

лікування. Ще декілька десятиліть тому назад  у науці акцент стояв на ранньому 

виявленні захворювань та їхній профілактиці [1]. Сьогодні,   як ніколи, важливим  

є – раннє виявлення факторів ризику та станів, які в подальшому запускають 

каскад патофізіологічних процесів і в кінцевому призводять до захворювання. 

Змінились і ставлення до профілактики захворювань. Профілактика визначається, 

як комплекс заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я населення, 

в які включені формування здорового способу життя, попередження виникнення, 

розповсюдження та раннє виявлення захворювання, причин та умов їхнього 

виникнення та розвитку, а також на усунення негативного впливу на здоров’я 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на популяційному, груповому 

та індивідуальному рівнях [251]. Профілактика на сьогоднішній день визнана 

пріоритетним елементом медичної допомоги [68]. Відомий факт, що 

розповсюдження ССЗ і смертність від них  вища в осіб із низьким соціально-

економічним статусом (низький рівень достатку та освіти). Це пов’язано з 

більшим поширенням факторів ризику – куріння, нездорового харчування, 

надлишкового споживання алкоголю, а також недостатньої доступності медичної 

допомоги [273]. Розвиток ССЗ тісно пов'язаний з особливостями способу життя і 

пов’язаними з ним факторами ризику, які взаємодіють із генетичними 

особливостями  і здатні прискорити  розвиток захворювань [274]. Найбільш 

вагомий внесок у передчасну смертність роблять: артеріальна гіпертензія (35,5 

%), гіперхолестеринемія (23 %), куріння (17,1 %), недостатнє споживання фруктів 

і овочів (12,9 %), надлишкова маса тіла (12,5 %), надмірне споживання алкоголю 
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(11,9 %), і гіподинамія (9 %) [193, 243].  Результати великомасштабних 

міжнародних досліджень ( INTERHEART)  [235] показали, що у всьому світі, 

незалежно від регіону проживання, 9 факторів визначають вплив на ризик 

розвитку ССЗ, зокрема 6 факторів, які підвищують ризик ССЗ : дисліпідемія  (аро 

В/аро АІ), куріння, артеріальна гіпертензія, абдомінальне ожиріння, 

психосоціальні фактори (стрес, соціальна ізоляція, депресія), цукровий діабет та 3 

фактори антиризику (які його знижують) - вживання в достатній кількості овочів і 

фруктів, систематичне споживання в малих дозах алкоголю та систематична 

фізична активність [30, 265, 266, 267, 268].  Було встановлено такі ефекти окремих 

продуктів та напоїв, які впливають на  кардіоваскулярну патологію: 

- риба: використання три порцій на день асоціювалось із зниженням ризику 

на 6 %; 

- фрукти та овочі: при споживанні >5 порцій на день ризик знижувався на 26 

%; 

- м'ясо: щоденне споживання асоціювалося з підвищенням ризику на 24 %; 

- молоко з зниженим вмістом жиру: асоціювалось із більш низьким ризиком, 

ніж цільне молоко; 

- шоколад знижує ризик на 29 %; 

- кава: при споживанні 3-4 філіжанок кави ризик зменшувався на 17 %; 

- чай : при споживанні ≥ 3 чашок у день ризик знижувався на 21 %; 

-  цукровмісні напої: широке використання пов’язане з високою частотою 

розповсюдженістю ожиріння, цукрового діабету, метаболічного синдрому; 

продукти з цільного зерна – знижують частоту ССЗ на 21 % [282, 350]. 

       Опубліковані в 2010 році результати міжнародного дослідження 

INTERSTROCE показали, що майже ті ж самі фактори визначають ризик 

розвитку мозкового інсульту [301]. Частота розповсюдженості основних 

факторів ризику в Україні досить висока: курять 59,8 % чоловіків і 9,1 % 

жінок, мають АГ – 39,9 % і 41,1 %, гіперхолестеринемію – 56,9 % і 55,0 %, 

ожиріння  - 11,8 % і 26,5 %. Із 2000 по 2010 рік споживання алкоголю на душу 

населення  виросло не менше ніж у 2,5 раза [242]. Надмірно споживають  
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алкоголь 12,0 % чоловіків і 3,0 %  жінок, що відповідно в 5 і 2 рази перевищує 

безпечну дозу [253]. Згідно з опитуванням, більше третини українців визнають, 

що не турбуються про стан свого здоров’я [163, 176]. 

        Контроль факторів ризику навіть у хворих із ССЗ у світовій клінічній 

практиці на даний момент є   неадекватним [284]. Про це свідчать результати 

великого (13935 хворих) міжнародного дослідження EUROASPIRE ІІІ [301]. 

Навіть, у хворих  ІХС, які перенесли гострі коронарні синдроми та втручання 

щодо реваскуляризації міокарда, не досягається належного контролю за рівнем 

холестерину, глюкози, фізичної активності, артеріального тиску (АТ) [197]. 

Досвід европейських країн та результати  великих конролюючих 

профілактичних програм, зокрема CINDI, TACIS, показують, що активна 

пропаганда здорового способу життя та ефективний контроль факторів ризику 

призводять до значного зниження частоти нових випадків ССЗ, ускладнень та 

смертей від них [273]. Використання нових методів профілактики і лікування 

ССЗ у країнах Західної Європи, США, Японії,  Австралії та Нової Зеландії  

дозволили за 20 років знизити карвдіоваскулярну  смертність більш ніж на 50 %. 

Так наприклад відомий Північно-Карельський проект (North Karelia Project), 

який  почали втілювати в життя у Фінляндії  в 1972-1978 роках в якості 

демонстраційного і перенесеним на національний рівень у вигляді  

широкомасштабної державної комплексної програми профілактики, забезпечив у 

наступні 25 років  суттєве зниження  кількості курців-чоловіків та рівня 

холестерину в популяції (більше ніж на 20 %)   і на 80 % знизив  смертність  

населення від серцево-судинних захворювань серед працездатного населення. Це 

значно підвищило  тривалість життя та покращило  базові показники  

суспільного здоров’я [122]. 

      Відомий факт, що всі фактори ризику розвитку та прогресування ССЗ 

поділяються на немодифіковані та модифіковані. Невпинний розвиток медицини, 

розкриває механізми, роль кожного з факторів. Роль кожного з них є важливим, 

тому що ні одне з захворювань серцево-судинної системи (ССС) не носить 

моноетіологічний  характер, а є поліетіологічного походження [284]. 
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     Вік.  Усім відомий факт, що з віком кількість захворювань в осіб літнього віку 

збільшується. У середньому в одного хворого віком 60-70 років діагностують 2-3 

самостійних захворювання, а понад 75 років -  4-6. Однією з причин розвитку 

поліморбітності вважають належність захворювань до груп об’єднаних загальним 

патогенетичним механізмом (пов’язаних з атеросклерозом судин, хронічними 

інфекціями, симпатикотонією). Завдяки науковому прогресу, розквіту гуманності, 

чуйності, вік як паспортний, так і біологічний   не є перешкодую для 

повноцінного життя. І думка, що після 60 чи 70 років людина є вже 

неповноцінним членом суспільства, є глибоко хибною. Більше того, на схилі 

років, людина може бути, ще більш кориснішою для суспільства завдяки 

накопиченим знанням  за роки, а головне переоціненими, осмисленими. Для 

похилих пацієнтів із кардіальною патологією тривалість життя важливіша, ніж її 

якість.  Коли пацієнта похилого віку з хронічним захворюванням неможливо 

вилікувати, лікарі вважають, що такий пацієнт, скоріше, надасть перевагу 

покращенню якості того періоду життя, який йому залишився, ніж продовжить 

його [350]. Але результати досліджень швейцарських учених показали, що в 

більшості випадків ця думка помилкова. У рамках дослідження 555 пацієнтів у 

віці 70-89 років із серцевою недостатністю відповідали на запитання про те, як би 

вони  хотіли прожити останні свої роки, і через 12 та 18 місяців це ж опитування 

повторили. На початку 74 % респондентів відповіли, що не проміняють 2 роки 

свого життя у своєму теперішньому стані на 1 рік життя з добрим здоров’ям, а 

через рік таких респондентів було вже 80 %. На питання відносно використання 

кардіопульмональної реанімації в критичних станах третина пацієнтів відповіла, 

що не бажає, щоб їх реанімували. Водночас серед пацієнтів із записом у медичній 

картоці «не реанімувати», третина пацієнтів сповістила, що реально бажає, щоб за 

їхнє життя боролися до останнього [29]. 

       Ризик ССЗ чітко пов'язаний з іншими патологіями, як, наприклад із 

травматизмом [335]. Атеросклероз судинного русла, склеротичні зміни в 

провідній системі серця часто супроводжуються синкопальними станами [170]. 

Незважаючи на те, що 30-40 % падінь не супроводжуються значними фізичними 
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травмами, ці події негативно впливають на стан здоров’я похилих людей. Якщо 

постраждала особа не може самостійно підвестися  чи покликати на допомогу і 

повинна більше 12 годин лежати на підлозі в незручному положенні, виникає 

обезводнення, пролежні, гіпостатична пневмонія, які, у свою чергу можуть 

призвести і до летального кінця [171]. 

      Активне вивчення патогенезу різних захворювань, їх раннє виявлення та 

лікування неухильно дає свої плоди, збільшуючи тривалість, а головне - якість 

життя людини. Тому геріатрія, як ніколи стає важливою складовою медицини в 

цілому.  

      Гендерні особливості. Фактори, що впродовж останніх років спонукають до 

визначення гендерних чи статевих складових у кардіології, базуються на оцінці 

таких положень: ризик гострого інфаркту у чоловіків  більший у молодшому віці, 

розвиток ІХС в жінок приблизно на 10 років пізніший, ніж у чоловіків, які 

переносять перший інфаркт міокарда (ІМ) у віці 65,8 років, на відміну від жінок, 

що вперше страждають на ІМ у віці 70,4 роки [89]. Інсульти частіше трапляються 

у жінок та пов’язані з фібриляцією передсердь. Раптова зупинка серця втричі 

частіше спостерігається у чоловіків, але рівень відновлення та виживання  нижчий 

у жінок. Загалом, у жінок частіше реєструються аритмії, медикаментозна аритмія 

«torsales de pointes» та синдром подовженого Q-T. Жінки з ІХС частіше мають 

супутній цукровий діабет та АГ [240]. Від ССЗ жінок помирає більше, ніж 

чоловіків, хоча вік настання смерті серед останніх менший. ІХС як причина 

смерті серед жінок трапляється дещо частіше, а інсульт – відчутно частіше [164]. 

Ризик серцево-судинних захворювань у жінок «відстає» на 10 років порівняно з 

аналогічним показником у чоловіків, тобто 55 річна жінка за показниками ризику 

серцево-судинних захворювань подібна до 45 річного чоловіка [250]. Втрата 

фертильності супроводжується зростанням поширеності ІХС і інших ССЗ, що 

призводить до поступового вирівнювання показників кардіоваскулярної 

захворюваності та смертності в жіночій і чоловічій популяції. Якщо до початку 

менопаузи  в жінок реєструють у 4-6 разів меншу частоту ІХС й двічі нижчий 

ризик розвитку ІМ у порівнянні з чоловіками, то в постменопаузі  ці  відмінності 
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між статями нівелюються [165]. Більше того у віці старше 65 років АГ й ІХС у 

жінок виникає значно частіше. Істотно вищим, ніж у чоловіків, є загальний ССР у 

жіночій популяції [262]. Зокрема поєднання 3 або більше чинників у чоловіків 

аналогічного віку підвищує сумарний кардіоваскулярний ризик у 2-4 рази,  у 

жінок – 5-9 разів; за наявності надмірної маси тіла – у 3,0 і 10,9 раза відповідно.   

Особливість опору організму до ССЗ – у ранньому і зрілому віці та в 

постменопаузальному періоді різко відрізняються. Так, у жінок до розвитку 

менопаузи пульсовий тиск, частота серцевих скорочень (ЧСС) (в спокої) час 

скорочення лівого шлуночка, серцевий індекс вищі, ніж у чоловіків аналогічного 

віку. Уже на шостому десятиріччі АТ у популяції жінок стає вищим, ніж у 

чоловіків. Зниження за останні роки смертності від ССЗ більш виражене в 

чоловіків, а кількість зареєстрованих випадків ССЗ суттєво зросла серед жінок, 

особливо в групі похилого віку [240].   

         Так у чому полягає ця особливість? У жінок менший розмір серця у 

порівнянні з чоловіками. Важливим є те, що у жінок ЧСС у спокої вища, ніж у 

чоловіків у середньому на 3-5 ударів за 1 хв, тоді як тривалість серцевого циклу 

відповідно вища у чоловіків, у  жінок вона залежить від менструального циклу і 

подовжується протягом менструального циклу. У жінок  спостерігається більша 

тривалість коригованого інтервалу QТ (у жінок інтервал Q-T є довшим на 10-20 

мс) і коротший час відновлення синусового вузла, вищезгадана відмінність не 

спостерігається в дитячому віці. Під час періоду статевого дозрівання інтервал Q-

T у хлопчиків зменшується, у той час як у дівчаток залишається незмінними. Це 

можна пов’язано з впливом статевих гормонів на цю відмінність. Різниця 

тривалості інтервалу Q-Т зберігається протягом усього дорослого життя і є 

важливою в розвитку синдрому подовженого Q-T. У жінок до розвитку менопаузи 

пульсовий тиск, ЧСС (у стані спокою),  час скорочення ЛШ, серцевий індекс є  

вищими, ніж у чоловіків аналогічного віку. Водночас  загальний переферичний 

опір і об’єм кровотоку в жінок є нижчим. Як у період менопаузи, так і до її 

розвитку в жінок тривалість абсолютного рефрактерного періоду серцевого циклу 

в середньому нижчі, ніж у чоловіків. У той же час загальний переферичний опір і 
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об’єм кровотоку у жінок нижчі. У постменопаузальній групі  жінок, у порівнянні з 

пременопаузальною, рівень систолічного і діастолічного артеріального тиску в 

середньому зростає на (5-7 і 2-5) мм рт.ст. відповідно [176]. 

       Усі вищезгадані відмінності  пояснюють різницю в підході до діагностики та 

у терапевтичній відповіді на призначення різних лікарських препаратів.  

       За останні роки у медицині все частіше акцентують увагу  такому  поняттю, 

як жіночий серцево-судинний контініум [250]. Серцево-судинні захворювання є 

лідируючою причиною смертності жінок в Україні. Ризик смерті від ССЗ серед 

жінок є в 56 раз вищим, ніж ризик смерті від раку молочної залози. Особливо цей 

ризик збільшується в постменопаузальному періоді. За даними статистики, 

відносний ризик ІХС в постменопаузальному періоді в 2,7 раза вищим, ніж у 

жінок цього ж віку, але із збереженою функцією яйників. Якщо в пременопаузі 

серед жінок частота гіпертензії дорівнює 8,2 %, то в постменопаузі – 52,4 %. 

Нажаль, без негативних наслідків цей період переживає лише 10 % представниць 

прекрасної половини людства. Однією з найбільш актуальних проблем для жінок 

нашої країни – є рання і передчасна менопауза. Так, в Європі середній віковий 

показник початку клімаксу – 51 рік, а в Україні - 48 років, у  кожної п’ятої жінки 

(20 %) він починається до 45 років, а у 8 % - і до 40-а років [240]. У молодих 

жінок після оваріоектомії і з передчасною менопаузою збільшується ризик ССЗ. 

Естрогенвмістні препарати, які використовуються в лікуванні менопаузальних 

розладів, сприяють збільшенню синтезу ангиотензину в печінці,  а також 

реабсорбціїї натрію в нирках. Відомо, що прогестини сприяють затримці натрію в 

організмі. Естрогензалежне підвищення рівня АТ зменшується під впливом 

інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту [172]. Використання 

пероральних контрацептивів суттєво підвищує ризик інсульту (особливо у жінок 

>35 років і тих, що палять тютюн), та ІМ у жінок з АГ у порівнянні з тими 

жінками, які не приймають ці препарати. Пероральні контрацептиви в 2-4 рази 

підвищують ризик розвитку тромбофлебіту і пов’язаного з ним ризику 

тромбоемболічного інсульту [165]. 
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      Відомо, що жінки до початку менопаузи «захищенні» від розвитку ІХС 

гормональним фоном естрогенів. Механізм захисної дії естрогенів на серце і 

судини множинні. По-перше, естрогени суттєво знижують рівень атерогенних 

фракцій ліпопротеїдів низької и дуже низької щільності і підвищують рівень 

антиатерогенних ліпопротеїдів високої щільності. По-друге, естрогени 

здійснюють судиннорозширюючий ефект. Так, призначення естрадіола (Е2) 

жінкам клімактеричного періоду із встановленою коронарною патологією 

призводить до зменшення ішемії міокарда. По-трете, естрогени стимулюють 

синтез ендотеліальними клітинами судин нитрита азота (NO), який на даний час 

розглядається як найбільш ендогенна судинно-розширююча субстанція. По-

четверте, недавні дослідження підтверджують позитивний вплив естрадіолу (Е2) 

безпосередньо на міозити і судинну стінку, обумовлене активацією кальцієвого 

антагонізму та інгібіції активності ангіотензинперетворюючого ферменту. Крім, 

того відомо, що натуральні естрогени чинять  антиоксидантну дію на серцевий 

м’яз. У літньому та похилому віці спостерігають зниження рівня естрогенів, 

естродіолу та естрону в плазмі крові, паралельно збільшується концентрація 

фолікулостимулюючого гормону. Зменшення рівня  циркулюючих  естрогенів  

підвищує  активність адрегічних і холінергічних рецепторів, у цей час 

зменшується утворення і знижується  активність ендотеліальних факторів і 

простогландинів у плазмі  крові. У нормі у жінок  у постменопаузальний період 

зміни діяльності різних систем забезпечують адекватну реакцію для  реалізації 

адаптаційної поведінки організму. Проте виникнення навіть мінімальних 

порушень у центральних регулюючих механізмах на тлі  вікових порушень  

діяльності гіпоталамуса і лімбічної систем може служити для дезадаптації  

організму («зриву адаптації») у навколишньому середовищі, як це визначається 

при клімактеричному синдромі [89]. Недостатність естрогенів негативно впливає 

на метаболізм іонів кальцію, зменшуючи його попадання в  міозити, підвищуючи 

тонус гладких м’язів судин. збільшуючи швидкість кровотоку. Реакція на стрес у 

жінок залежить від гормонального стану, тому вона неоднакова в різні періоди 

життя: при дефіциті естрогенів реакція на стрес збільшується. Дослідження змін 
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під час менструального циклу показали, що рівень АТ тиску нижчий у лютеінову 

фазу (коли рівень у крові естрогенів вищий), ніж в фолікулярну [311]. 

      Стрімке зростання ССР у нефертильних жінок зумовлене особливими 

дисгормональними  змінами, насамперед  вираженим дефіцитом естрогену, 17ß 

естрадіолу і припиненням  його захисної дії на кардіоваскулярну систему.  

Глибока тривала гіпоестрогенемія сприяє розвитку  АГ і інших ССЗ унаслідок 

низки взаємопов’язаних  системних змін у організмі  жінки:  збільшується 

кількість бета-адренорецепторів у міокарді, відбувається зниження синтезу 

потужніх вазодилятаторних і антиагрегантних чинників (оксиду азоту, 

простоцикліну, тощо), зменшення  еластичності  артеріальної стінки  і збільшення  

її жорсткості,  затримки натрію і води, активації тканинної  й циркулюючої 

ренінангіотенгзинової системи, підвищення тонусу симпатичної нервової 

системи, формування інсулінорезистентності і гіперінсулінемії, прояви  і 

прогресування розладів ліпідного, вуглеводного, пуринового, жирового обмінів та 

інших метаболічних порушень атерогенного спрямування, що становлять кластер 

ознак метаболічного синдрому [25]   

        Метаболічний синдром у жінок менопаузального періоду має свої характерні  

риси, це дає змогу  вважати його особливим станом, для визначення якого 

застосовують «метаболічний синдром менопаузи» [13]. Головною передумовою  

його розвитку є інсулінорезистентність, а основні  критерії – абдомінальне 

ожиріння, АГ, порушення толерантності до глюкози,  дисліпідемія, гіперурикемія, 

схильність до підвищеного тромбоутворення [16]. Метаболічний синдром 

менопаузи характеризується  насамперед швидким, упродовж 6-8 місяців після 

початку менопаузи, збільшенням маси тіла і розвитком абдомінального ожиріння 

у понад 60% жінок відповідного віку [87]. Важливим механізмами його появи є 

посилення глюкокортикоїдної стимуляції і відносна гіперандрогенія, внаслідок 

яких ожиріння в посменопаузі набуває характеру андроїдного [17]. Саме 

абдомінальне (вісцеральне, андроїдне) ожиріння, на відміну від гіноїдного 

(периферичного), пов’язане з відчутним підвищеням ризику кардіоваскулярних 

ускладнень [69]. Дефіцит естрогену в поєднанні з абдомінальним ожирінням 



41 

 

сприяє особливим змінам ліпідного обміну [77]. Найбільш характерними 

ознаками дисліпідемії при метаболічному синдромі в постменопаузі є 

гіпертригліцеридемія, низький рівень холестерину ліпопротеїдів високої 

щільності, підвищення рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності [87]. 

Наявність цієї тріади навіть за відсутності в жінки цукрового діабету збільшує 

ймовірність розвитку ІХС у 354 рази [342]. Крім того, за таких умов  відзначають 

зменшення  споживання енергії, зміни продукції жировою тканиною біологічно-

активних субстанцій (адипонектину, лептину), схильність до гіперкоагуляції, 

посилення синтезу С-реактивного протеїду і протизапальних цитокінів 

(інтерлейкіну-6). Поява цукрового діабету потроює ризик ІХС у жінок, а ІХС, у 

свою чергу прискорює темпи прогресування діабетичних ангіопатій. Якщо у 

нормотензивних хворих на цукровий діабет 2 типу зниження функції нирок  

відбувається  на 1 % за рік, то у поєднанні  цукрового діабету та ІХС – на 13 %. 

Вищезгадані  метаболічні порушення  часто асоціюються  з розладами пуринового 

обміну і виникненням гіперурикемії, у жінок її дебют припадає переважно на вік 

45 років [3]. Підвищений рівень  сечової кислоти у крові реєструють удвічі 

частіше при супутніх ССЗ і в 5-7 разів частіше - при ожирінні  1-2 ступеня [89]. 

Гіперурикемія підвищує ризик розвитку серцево-судинних ускладнень у 1,7 раза, 

фатальних - майже вдвічі, перевищуючи за своєю прогностичною значущістю 

куріння та ожиріння. Наприклад, поєднання гіперурикемії й АГ підвищує ризик 

розвитку кардіоваскулярних подій у 5 разів [177].  

        Невід’ємною частиною патогенезу АГ при метаболічному синдромі 

менопаузи є надмірна симпатична активність, яка виникає внаслідок 

гіперінсулінемії та інсулінорезистентності і супроводжується гіперпродукцією 

катехоламінів і парадоксальною вазоконстрикцією [3]. Поряд із емоційною 

лабільністю й підвищення тривожності у пацієнток спостерігаються характерна 

для клімактеричної АГ  нестабільність  АТ упродовж доби і схильність до 

гіпертензивних кризів. Виражене зниження АТ вночі змінюється його швидким 

підвищенням зранку, а епізоди стрімкого зростання АТ реєструються  у відповідь 

навіть  на незначні психоемоційні навантаження [185]. Такий перебіг АТ нерідко 



42 

 

стає причиною виникнення тяжких цереброваскулярних і коронарних ускладнень. 

До інших особливостей АГ у жінок у пременопаузі належать підвищення 

солечутливості; менші діаметри аорти і протяжність судинного русла при більшій 

жорсткості судин; підвищення рівня пульсового АТ і схильність до прискореного 

серцебиття; переважне зростання систолічного АТ з подальшим формуванням 

ізольованої систолічної АГ; частий розвиток гіпертрофії міокарда лівого 

шлуночка [4]. За даними дослідження НОТ, у жінок з АГ частіше, ніж у чоловіків, 

виникає концентрична гіпертрофія лівого шлуночка (відповідно у 53 % і 40 %), 

яка є предиктором таких важких серцево-судинних ускладнень, як гострий 

інфаркт міокарда серцева недостатність, порушення ритму, раптова смерть. Із 

часом гіперкінетичний тип гемодинаміки, характерний для гіпертензії 

пременопаузи, змінюється на гіпокінетичний у пост менопаузі [99]. Крім того, 

жінки частіше, ніж чоловіки, висловлюють різноманітні скарги, зокрема на 

головний біль, запамороченя, порушення нічного сну при денній сонливості, 

зниження працездатності, нейровегетативні розлади тощо [147]. 

      Ефективний контроль АГ у жінок у постменопаузі – найважливіший елемент 

покращення їх виживання. Досягнення та утримання АТ на рівні цільових значень 

дає змогу знизити кардіоваскулярний ризик більше ніж на 50 %, що істотно вище, 

ніж у чоловіків відповідного віку. Приєднання  до АГ ожиріння, 

інсулінорезистентності, дисліпідемії, гіперурикемії, психоемоційних розладів 

тощо вимагає комплексного підходу до лікування цих хворих. Необхідною 

умовою успішної профілактики ускладнень АГ при менопаузальному 

метаболічному синдромі є модифікація способу життя, яка передбачає повну 

відмову від куріння, активні заходи для зменшення маси тіла, підвищення 

фізичної активності і дотримання відповідної дієти – DASH [327]. Зокрема, 

жінкам цієї клінічної групи рекомендовано обмежити споживання насичених 

жирів, харчової солі (2,3 г на добу), алкоголю, збільшення в раціоні вмісту 

ненасичених жирів і грубої клітковини. У жінок існують відповідні дієтичні 

обмеження. Особливо щодо вживання кухонної солі викликає більш ефективне 

зниження рівня АТ порівняно з чоловіками. Важливим компонентом 
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немедикаментозних превентивних заходів є розширення рухового режиму, що 

включає активний спосіб життя з регулярними динамічними аеробними 

фізичними навантаженнями (швидка ходьба, плавання, їзда на велосипеді) - 30-60 

хвилин 7 днів на тиждень [273]. Необхідно уникати аеробних навантажень, 

пов’язаних з натужуванням, підніманням тягарів, затримкою дихання і нахилами 

вниз. У пацієнтів похилого віку аеробні фізичні вправи сприяють зниженню АТ і 

призводять до стабілізації темпу ураження артеріальної стінки за рахунок 

уповільнення наростання її жорсткості [24]. 

      Іншими критеріями ефективності перелічених вище не медикаментозних 

заходів є контроль індексу маси тіла на рівні (18,5-24,9) кг/м кв. та окружності 

талії не більше 88,9 см. Доведено, що зниження ваги хоча б на (5-10) % (на 1-9) кг 

дає змогу зменшити рівень загальної смертності на 20 %, а показники серцево-

судинної захворюваності – на 9 % [273].  

       Враховуючи те, що характерною особливістю розвитку клімактеричної АГ є 

гіперактивація не лише ренін-ангіотензинової, а й симпатоадреналової системи, 

найбільш доцільним вважають використання препаратів з вазодилатуючою, 

натрійуретичною і симпатолітичною дією, які виявляють низку потужних 

органопротекторних  властивостей і не чинять негативного впливу на ліпідний, 

вуглеводний або пуриновий обмін [174]. Таким характеристикам повною мірою 

відповідають інгібітори РАС (інгібітори ангіотензинперетворювального 

ферменту) [175]. Тривале приймання цих лікарських засобів дає змогу досягти 

цільових рівнів АТ, не посилюючи при цьому метаболічні розлади і майже не 

викликаючи побічних реакцій у жінок у постменопаузі [89]. 

        Гормонально-замісна терапія, на жаль, не може невілювати всі негативні 

процеси в жіночому організмі у постменопаузальному періоді. Так, використання 

17-ß- естрадіола у жінок збільшує здатність судин до розслаблення, обумовлене 

ендотеліальними факторами. Це підтверджується впливом естрадіола на функцію 

ендотелія і його участь в регуляції АТ. Незважаючи на те, що жінок у 

постменопаузальний період рівень АТ суттєво вищий, ніж до настання менопаузи, 

найбільш виражене підвищення АТ у них спостерігається у віці > 62 років [252]. 
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Це вказує на те, що зниження вмісту естрогенів у крові не є основною та єдиною 

причиною підвищення АТ. Показано, що естрогени стимулюють синтез 

ангиотензина в печінці, що, у свою чергу,  призводить до подальшого підвищеня 

рівня альдостерона, а потім - до затримки натрію і підвищення АТ. В останній час 

у літературі обговорюється також питання щодо впливу андрогенів на розвиток 

АГ у жінок після менопаузи [89]. Тестостерон, з одного боку, може здійснювати 

прямий дилятаційний вплив, з іншого  – тестостерон сприяє затримці натрію і 

води, а також активує ренін-ангіотензинову систему в нирках. Рівень 

тестостерону в крові знижується безпосередньо після настання менопаузи і знову 

збільшується з віком, досягаючи рівня менопаузального періоду до 70-79 року. На 

фоні зниження рівня естрогенів певну роль у підвищенні АТ починають 

відігравати андрогени. Підтверженням цього є те, що у жінок з полікістозом 

яєчників ( у яких, як правило, виявляється і підвищений вміст андрогенів у крові), 

спостерігається АГ, а також гіперінсулінемія, інсулінорезистентність та 

дислипидемія [178]. 

      У нещодавно проведеному досліджені в Італії, в якому взяло участь 11 тис. 

жінок,  було переконливо продемонструвано, що рівні АТ і концентрація 

холестерину ліпопротеїдів низької щільності мають тенденцію до збільшення з 

віком, але без стрибкоподібного підвищення після менопаузи. [264]. Лікарською 

спільнотою всього світу визнається наявність зв’язку збільшення ССР у жінок із 

менопаузою. Особливу роль у розвитку ССЗ у жінок у період після менопаузи 

відіграє збільшення маси тіла, куріння, вікові зміни та ожиріння, але характер і 

вираженість, роль нових ще не вивчених факторів  цього зв’язку потребує 

подальшого вивчення [342].  

      Сьогодні не викликає сумнівів тісний взаємозв’язок функціонування  серцево-

судинної і статевої систем у жінок. Для більш успішного вирішення  проблеми 

ССЗ у жінок важливим є міждисциплінарний підхід і інтеграційні  зусилля як 

кардіологів, так і гінекологів і лікарів інших спеціальностей  (ендокринологів, 

геронтологів, тощо). Із точки зору проблеми здоров’я жінки гормональний 

континуум включає фактори ризику, діагностику, заходи профілактики і 
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стратегію лікування ССЗ залежно від гормонального статусу та стану статевої 

сфери жінки в різні періоди її життя [250]. 

       Вищезгадані фактори ризику ССЗ є не модифікованими. На даному етапі 

розвитку медицини на них вплинути неможливо [136]. Але залишається ще 

велика кількість модифікованих факторів ризику ССЗ таких як – артеріальна 

гіпертензія, паління тютюну, підвищена маса тіла. Їхня модифікація може 

позитивно вплинути на результат щодо попередження захворюваності, 

інвалідності та смертності від ССЗ [274]. І більш досконалому вивченню, і 

модифікації впливу на ці фактори ризику, і була присвячена дана наукова робота. 

    

1.2. Раптова серцева смерть як кінцева точка серцево-судинного 

континууму 

        «Людина смертна…і смертна раптово», так лаконічно і точно колись написав 

Михайло Булгаков. У класифікації ССЗ Українського наукового товариства 

кардіологів, яка була прийнята на VI Національному конгресі кардіологів 

України, РСС знайшла своє відображення і узгодження з Міжнародною 

класифікацією хвороб X перегляду: 

І 46.1 – раптова серцева смерть (аритмічна)  - смерть, що настала протягом  1 

години після появи перших симптомів захворювання або суттєвого погіршення 

стану хворого на тлі стабільного хронічного захворювання [148]. 

• З відновленням серцевої діяльності 

- фібриляція шлуночків  

- асистолія  

- електромеханічна дисоціація (зазначається за можливості) 

• раптова серцева смерть (незворотня) 

      -    фібриляція шлуночків  

-    асистолія  

-    електромеханічна дисоціація (зазначається за можливості). 
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I 45.0 – зупинка серця (смерть, що настала пізніше ніж через 1 год. після появи 

посилення симптомів захворювання) з відновленням серцевої діяльності  

I 46.9 – зупинка серця (незворотня) [4]. 

            Згідно з визначенням ВООЗ  раптова серцева смерть  – це смерть, що 

настає протягом 1 години після появи перших симптомів захворювання або 

погіршення стану хворого на тлі стабільного хронічного перебігу захворювання 

[312]. РCC щорічно забирає приблизно 5 млн. людських життів [299]. За даними 

федерального комітету США, за рік РСС забирає життя 450 тис. жителям США 

(300 тис в Європі) або 1 випадок на хвилину, що відповідає кількості  жертв 

терористичного акту в 2000  році у Всесвітньому торговому центрі кожних 2-3 дні 

[63, 308].  

          Ця патологія забирає більше людських життів, ніж інсульт, онкопатологія 

легень, молочної залози і СНІДу  разом узяті [310]. В Україні ця цифра складає 

близько  40 тис. осіб на рік, але реальні цифри  вищі у декілька раз. Серед усіх 

причин смерті 13 % складає раптова смерть, у структурі якої 88% складає РСС. У 

40 % пацієнтів РСС виникає вдома, у 80 % - вона є  незасвідченою чи уві сні [308]. 

Коли йдеться про причини, то у  80 % причина РСС це ІХС, 15 % - кардіоміопатії, 

5 % - інші причини [72, 318]. Окремою проблемою є смертність від РСС у 

спортсменів, яка в 3 рази вища, у порівнянні з кількістю людей, які не займаються 

спортом, а у чоловіків у 7 разів вища, ніж у жінок [304, 326, 363, 330]. Взагалі 0,3 

% людей мають вроджену схильність до раптової смерті [73].         

Захворювання та стани, при яких найчастіше розвивається РСС: 

• Гострий коронарний синдром;  

• Післяінфарктний кардіосклероз; 

• Серцева недостатність; 

• Гіпертрофічна кардіоміопатія; 

• Дилятаційна кардіоміопатія; 

• Міокардит; 

• Аортальний стеноз; 

• Пролапс мітрального клапана; 
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• Порушення проведення імпульсу; 

• Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта; 

• Синдром подовженого інтервалу Q-T; 

• Синдром Бруада; 

• Аритмогенна дисплазія правого шлуночка; 

• Аномальний розвиток коронарних артерій; 

• Міокардіальні містки; 

• «спортивне серце» [195]. 

        РСС чітко крокує поряд із людством і всіма хворобами, якими нас 

«нагородив» Всевишній. Завдання щодо раннього  виявлення таких пацієнтів зі 

схильністю до РСС  покладено як на сімейних лікарів, так і на всіх, без винятку, 

спеціалістів вузького профілю.  

        Оcновою з предикторів РСС є гостра серцева недостатність [4]. Але 

незважаючи  на успіхи, досягнуті у лікуванні хронічної серцевої недостатності, 

щорічно у США при виписці таких хворих зі стаціонару діагноз гострої серцевої 

недостатності являється основним приблизно в 1 млн випадків, супутнім – у  3 

млн випадків [307, 310]. Частота ранніх повторних госпіталізацій з приводу 

декомпенсації серцевої недостатності досить таки висока і складає біля 20 % на 

протягом 30 днів після виписки і 50 % - на протягом  6 місяців [90].  

        Також слід зазначити, що протягом останніх двох десятиліть 30-тиденна 

смертність від гострої серцевої недостатності залишається незмінною і складає 

>10 % [307]. Виходячи з результатів Фремінгенського дослідження, у період 1959-

1969 роках, 30-тиденна і річна смертність серед пацієнтів із гострою 

декомпенсованою серцевою недостатністю складала 12 % та 28 % відповідно, у 

період 1990 та 1999 роках – 11 % і 28 % відповідно [263]. На сьогоднішній день 

внутрішньогоспітальна летальність при гострій декомпенсованій серцевій 

недостатності складає (4-8) %, а протягом 6 міс. – (25-30) %, середня тривалість 

госпітального лікування складає 4-6 днів [284]. Ці дані підтверджуються  

великими  реєстрами, такими, як Acute Decompensate Heart Failure National 

Registry (Національний реєстр гострої серцевої недостатності (ADHERE, 2005), 
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Euro Heart Survey Program (Європейська програма кардіологічного дослідження, 

2006). Тяжка гостра серцева недостатність є найбільш затратним невідкладним 

станом у кардіології [83]. 

        Однією з найбільш  прогностично-небезпечних патологій  РСС і, напевне, 

найбільш важкодіагностованих є катехоламична поліморфна шлуночкова 

тахікардія, яка від інших генетично обумовлених каналопатій відрізняється тим, 

що в стані спокою якісь специфічні особливості електрокардіографії  відсутні 

[111, 264]. При фізичному навантаженні з’являються шлуночкові екстрасистоли 

(ШЕ), частота яких міняється пропорційно рівню навантаження, в подальшому 

при їх збільшенні виникає шлуночкова тахікардія з перемінно- змінною 

полярністю комплексу QRS [260]. Захворювання вражає переважно людей 

молодого віку, летальність при ній дуже висока і складає 30-40 % [83]. 

Можливість первинної профілактики дуже обмежена, оскільки у більшості 

випадків першим проявом катехоламічної поліморфної шлуночкової тахікардії є 

ЖНА чи синком і тому виявити таких осіб до початку нападу важко [86]. За 

відсутності симптомів пацієнтам в яких виявлено характерні для катехоламічної 

поліморфної тахікардії генні мутації, рекомендовано приймати бета-

адреноблокатори [274]. ß–адреноблокатори є єдиною групою лікарських засобів 

для медикаментозної профілактики раптової смерті у пацієнтів, які перенесли 

гострий ІМ [189]. Якщо на фоні цієї патології реєструються синкопи чи 

шлуночкова тахікардія, показана імплантація постійного штучного водія 

серцевого ритму. Комплекс заходів первинної профілактики при катехоламінній 

поліморфній шлуночковій тахікардії передбачає також зміну способу життя – 

обмеження важких фізичних навантажень, емоційних стресів, прийому 

стимуляторів соматичній активності [21]. 

       Клінічний прояв РСС часто залежить від запуску певного патологічного 

механізму. Згідно з результатами одного із досліджень серед загальної кількості 

157 амбулаторних хворих, які перенесли РСС  під час проведення Холтерівського 

моніторування, смертельні випадки були внаслідок: 62,4 % шлуночкових 

фібриляцій, 16,5 % брадиаритмій, 12,7 % - «пірует-тахікардії»,  8,3 % первинної 
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шлуночкової тахікардії, зміни сегмента ST була у 12,6 % [28] . Найпоширеніша 

причина РСС – гострий коронарний синдром; у 25 % хворих на ІХС, які померли 

раптово, РСС був першим та єдиним проявом захворювання. На РСС припадає 

також (40-50) % випадків смерті хворих із серцево-судинною недостатністю [349]. 

У постіфарктних пацієнтів при високому ризику (дані досліджень EMIAT, 

CAMIAT, TRACE, SWORD, DINAMIT) сукупна аритмічна смертність досягала 

орієнтовно 5 % за один рік та 9 % за два роки, водночас, як неаритмогенна 

кардіальна смерть дорівнювала відповідно 4 %  та 7 % [27, 217, 270, 265, 273, 

300].  

          Згідно з концепцією «трикутника» П. Кумеля [19]. умови формування РСС у 

пацієнтів із ІХС є взаємоповязані фактори:  

1) наявність уразливого міокарда (компонентами якого є залишкова ішемія, 

електрична нестабільність і дисфункція ЛШ);  

2) дія різних тригерів (тахікардія, екстрасистолія); 

3) на фоні впливу відповідних модуляторів (дисфункція ВНС, найчастіше – 

зменшення активності її парасимпатичного відділу та зниження “порогу” 

виникнення ФШ) [19]. 

      Формуванню РСС сприяє гіпертрофія лівого шлуночка (ЛШ) [98].  Гіпертензія 

є відомим фактором ризику ІХС, але численні епідеміологічні дослідженя 

показали, що вона відіграє непропорційну роль у збільшенні ризику РСС [19, 20, 

91]. Ефект зниження кров’яного тиску на виникнення РСС чітко не було 

встановлено за допомогою рандомізованих досліджень через невелику кількость 

досліджень та недостатньо високий ризик кардіальної смерті  [4, 168, 355]. 

Основний механізм через який гіпертензія призводить до РСС – це гіпертрофія 

ЛШ [20]. 

Переважна більшість  пацієнтів, які померли від РСС, мали  органічну  

патологію. Дослідження автопсії  270 жертв РСС показало: 

◼ в 95 % є  докази органічних порушень;  

◼ серед 5 % пацієнтів із «нормальним серцем»; 

◼ 50 % мали попередні симптоми (синкопе, серцебиття чи  біль у грудях); 
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◼ 57 % мали  ідентифіковані  фактори ризику  РСС (сімейний анамнез, 

синдром WPW чи докази  використання  препарату, пов’язаного з раптовою 

смертю) [91]. 

       Слід зазначити, що більшість із них складали особи з структурною патологією 

серця, при цьому біля 80 % припадало на долю хворих на ІХС, 15 % - хворих із 

кардіоміопатією неішемічного ґенеза і лише 5 % пацієнтів не мали якоїсь 

структурної патології серця [135]. 

       Боротьба з раптовою смертю є одним із найважливіших завдань сучасної 

системи охорони здоров’я. Важливість цієї проблеми обумовлена  втратами для 

суспільства. Основна складність у боротьбі з раптовою серцевою смертю полягає 

в тому, що врятувати  пацієнтів, у яких мала місце раптова серцева смерть, 

вдається дуже рідко: в США цей показник складає біля 5 %, а у світі в середньому  

менше 1 % [355]. Причин таких невдач багато, головною з них є то, що надання 

допомоги (реанімаційні заходи) повинні бути зроблені протягом декількох 

хвилин, оскільки в подальшому ефект від лікування знижується [202]. При  цьому 

слід урахувати, що приблизно у 80 % випадків раптова серцева смерть настає за 

відсутності свідків, а якщо такі і є, то в них, як правило, немає необхідних засобів 

чи навичок реанімації [336]. У зв’язку з цим проблема прогнозування раптової 

серцевої смерті набуває першочергове значення [22].  

          У структурі серцево-судинної смертності порушення серцевого ритму 

складають  майже  30 % [260]. Половина хворих на ІХС  помирають раптово  в 

результаті  гострих фатальних аритмій, перш за все, це шлуночкові тахікардії та 

фібриляції шлуночків [128].  Виділяють первинну та вторинну профілактику 

раптової серцевої смерті [355]. Останню проводять у пацієнтів, яких вдалось 

врятувати від РСС. Первинна профілактика – це ряд лікувальних заходів у осіб 

ізпідвищеним ризиком раптової серцевої смерті.  

       Профілактика РСС містить заходи, які здійснюються на різних рівнях 

(етапах): 

• Запобігання захворюванням серця, які підвищують схильність до 

виникнення РСС. 
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• Раннє виявлення та усунення станів, які підвищують схильність до 

виненкнення РСС. 

• Стратифікація ризику у пацієнтів із серцевими захворюваннями, у тому 

числі з шлуночковими порушеннями ритму, з метою виявлення та захисту 

осіб ізнайвищим ступенем ризику. 

• Негайна та ефективна реанімація у випадках РСС. 

• Лікування осіб, які перенесли епізод РСС та були успішно реанімовані 

[127]. 

        Ураховуючи вищевказане стає зрозумілим, що основний шлях для 

зменшення втрат від РСС - первинна профілактика [182].  

        Дослідження показали, що протягом більш ніж трирічного періоду 

спостереження за пацієнтами імплантація кардіовертера-дефібрилятора була 

проведена в якості первинної профілактики РСС, адекватне (тобто з приводу 

життєво небезпечних аритмій, а не помилково) антиаритмічне лікування – 

антитахікардитична стимуляція і шок – було назначено в 37 % випадків [121, 

135,168]. В іншому дослідженні частота адекватного шоку при первинній 

профілактиці протягом трьохрічного періоду спостереження склала 17 % [331]. У 

випадку імплантації кардіовертера-дефібрилятора, з метою попередження 

раптової серцевої смерті  з  9  лише 1 з них дійсно врятує людське життя, а  8 

кардіовертерів так ніколи і не спрацюють  [184].  Виходить, що в 60-80 % 

випадків при первинній профілактиці РСС кардіовертери імплантуються без 

достатніх на це показів [189]. Така тенденція є  великою економічною проблемою, 

особливо у країнах, де на 1 млн. населення здійснюються сотні імплантацій 

(вартість кардіовертера-фефібрилятора до 27 000 $.) [90]. Стандартом  лікування 

та профілактики шлуночкової аритмії в розвинутих країнах  сьогодні залишається 

імплантація  кардіовертерів–дефібриляторів [332]. Щорічна кількість  імплантацій 

кардіовертерів та їх заміна перевищила в США 250 тисяч, в країнах Європи- 400 

тисяч ( Danish ICD Register, 2013) Частота імплантацій в Європі -  мінімальна в 

Хорватії – 0,8/ млн населення,  максимальна у  Великобританії - 50/млн 

населення, частота імплантацій в США - 89/млн [269].   
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       Крім того, необхідно врахувати і той факт, що імплантація є технічно важкою  

і, відповідно, обмежена кількість центрів, де можуть бути проведені такі 

втручання, що життя пацієнта після встановлення кардіовертера ускладнюється 

деякими незручностями та  симптомами у відповідь на звичайні прояви життєвої 

активності, відчуттями болю при  шоці, випадками нанесення шоку помилково, 

відчуттям залежності від правильної роботи прилада та розуміння пацієнтом у 

періодичності заміни кардіовертера і, головне, - пам’ятати, що кардіовертер-

дефібрилятор не попереджує розвиток аритмій [90, 355]. І, на жаль, кардіовертер 

не є панацеєю. При нанесенні розряду кардіовертером-дефібрилятором 

відбувається частковий некроз кардіоміоцитів і це призводить до серцевої 

недостатності [206]. Так,  ризик смерті таких хворих від  незворотної фібриляіїї 

шлуночків набагато нижчий, ніж до імплантації, але померти від серцевої 

недостатності – він їх не вберігає [90]. У пацієнтів із імплантованими  

кардіовертерами -дефібриляторами ризик смерті від шлуночкової єктопіїї суттєво 

нижчий. Але в них іде прогресування серцевої недостатності, яке безпосередньо 

залежить від кількості спрацьованих розрядів.  Так, у пацієнтів,  в яких  було 

зафіксовано 2 і більше розрядів – смертність від серцевої недостатності 

збільшилася у 8 разів [208]. Головним критерієм  відбору хворих для імплантації  

кардіовертера-дефібрилятора  з ціллю первинної  профілактики смерті є фракція 

викиду  менше 35 % незалежно від нозологічної форми захворювання. У той же 

час,  при помірно  зниженій і навіть нормальній  фракції викиду.  Пацієнти,  яким 

не показана імплантація кардіовертера–дефібрилятора,  помирають  раптово від 

шлуночкової аритмії [159]. Таким чином, існуючі сьогодні критерії відбору для 

первинної профілактики РСС недостатньо ефективні. У зв’язку з цим є негайна 

потреба в додаткових малоінвазивних критеріях визначення  маркерів  раптової 

серцевої смерті у цих пацієнтів, отже, дослідження варіабельності  та 

турбулентності  серцевого ритму  може бути одним із цих маркерів [91, 206, 208, 

210].        
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1.3. Методи діагностики ризик-стратифікованих маркерів раптової серцевої 

смерті 

 

        Дослідження варіабельності серцевого ритму.  Варіабельність серцевого 

ритма (ВСР) - міра запасів енергії регуляторних систем, їх стійкості до  

екстремальних факторів, балансу у гілках регуляції, якості забезпечення  цими 

системами захисних і компенсаторно-пристосувальних  процесів, ресурсів для 

виздоровлення  при хворобах і ризику  катастрофічних порушень здоров'я  [113].  

       Аналіз варіабельності серцевого ритму є методом оцінки стану механізмів 

регуляції  фізіологічних функцій в організмі людини, а саме загальної активності 

регуляторних механізмів, нейрогуморальної регуляції серця. В основу 

дослідження ВСР  покладені  методи спектрального аналізу і математичного 

моделювання  управління  варіабельністю симпатичною і парасимпатичною 

відділами вегетативної нервової системи. [138]. Активність симпатичної і 

парасимпатичної відділів вегетативної нервової системи являється результатом  

багатоконтурної та багаторівневої реакції  системи регуляції кровообігу, що 

міняють свої  параметри  для досягнення  оптимальної  адаптаційної відповіді, які 

відображають адаптаційну реакцію  цілісного організму [114]. Адаптаційні  

реакції  індивідуальні  і реалізуються  у різних людей  з різним ступенем  участі  

функціональних систем, які володіють, у свою чергу, зворотним зв’язком мінливі 

в часі і  мають  перемінну функціональну організацію [276]. Метод базується на 

вимірюванні часових інтервалів між R-R зубцями електрокардіограм, побудові 

рядів  кардіоінтервалів (кардіоінтервалограми), із подальшим аналізом отриманих  

числових рядів різними математичними методами [192].   

      Основи практичного використання технології. 

- Оцінка  вегетативної регуляції  ритму серця у практично здорових  людей  

(вихідний  рівень вегетативної регуляції, вегетативна реактивність, вегетативне 

забезпечення діяльності); 

- Оцінка  вегетативної регуляції  ритму серця у пацієнтів із різними 

захворюваннями  (зміна вегетативного балансу, ступінь переваги одного з 
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відділів  вегетативної нервової системи). Отримання додаткової інформації 

для діагностики різноманітних форм захворювання; 

- Оцінка функціонального стану регуляторних  організму на основі  

інтегрального підходу  до системи  кровообігу, як до індикатора 

адаптаційної діяльності всього організму; 

- Визначення  типу  вегетативної регуляції (ваго, чи нормо, чи 

симпатикотонія); 

-  Прогноз  ризику раптової смерті і  фатальних аритмій при інфаркті 

міокарда і ІХС, у хворих із шлуночковим порушеннями серцевого ритму, 

при хронічній серцевій недостатності, обумовленій кардіоміопатією, 

артеріальною гіпертензією; 

-  Виділення груп ризику щодо розвитку загрозливої для життя підвищеної 

нестабільності  серцевого ритму; 

- Використання в якості контрольного методу  при проведені  різноманітних 

функціональних проб; 

- Оцінка ефективності  лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів; 

-  Оцінка   рівня стресу,  ступеня напруження  регуляторних систем при 

екстремальних і субекстремальних  впливах на організм; 

-   Використання в якості метода оцінки функціональних станів при масових  

профілактичних (до нозоологічних) досліджень  різних контингентів 

населення; 

- Прогнозування  функціональних станів (стійкості організму) при 

професійному відборі  та визначенні професійної придатності; 

- Моніторинг ВСР у хірургії з метою об’єктивізації вираженості  

операційного стресу і  контролю  адекватності  анестезії,  а також вибору 

типу і дозування анестезіологічного захисту і для контролю в 

післяопераційному періоді; 

- Об’єктивізація реакцій вегетативної  нервової системи при дії  на організм 

електромагнітних хвиль, інтоксикацій та інших патогенних факторів; 
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-  Вибір оптимальної медикаментозної терапії з урахуванням фону  

вегетативної  регуляції  серця,   контроль ефективності  проведеної терапії,  

корекція дози препаратів; 

-  Оцінка  та прогнозування  психічних реакцій  на основі оцінки  

вегетативного фону; 

- Контроль функціонального стану в спорті; 

- Контроль  функціонального стану плода в акушерстві. Використання в 

неонатальному періоді розвитку організму; 

- Оцінка  вегетативної регуляції в процесі розвитку у дітей і підлітків. 

Використання в якості  контрольного  методу в шкільній медицині для 

соціально-педагогічних і медико-психологічних досліджень [7, 232, 287]. 

      Технологію ВСР не можна використовувати у діагностиці регуляторних 

систем, якщо взаємодія у системі «регуляція-серце» порушена. Аналізу не 

піддаються випадки з періодами частих екстрасистолій, пароксизмальних 

тахікарідій, фібриляції чи тріпотіння передсердь [6]. Щоб попередити помилки, 

для аналізу вибирають  часові проміжки серцевого ритму, вільні від ектопічних 

скорочень,  або ж використовують методи їх заміщення очікуваними синусовими 

скороченнями [5]. Але є випадки, коли технологію, яку неможливо використати у 

діагностиці регуляторних систем,  використовують за  прямим  призначенням 

(оцінка ВСР і визначення її складових), що має важливе клінічне значення [11]. 

Один з прикладів – дослідження  закону розподілу тривалості RR-інтервалів при 

фібриляції передсердь: одномодальний розподіл вказує, що аритмія є стабільною 

та не  несе загрози для життя, а двухмодальна – ознака нестабільності  аритмії і 

високий ризик  ЖНА. І, зрозуміло, що підхід  до таких хворих принципово різний. 

У першому випадку достатньо досягнути нормосистолії, а у другому - потрібно 

обов’язково стабілізувати аритмію [6]. 

        Методи аналізу, покладені  в основу технології ВСР це просторово-часові та 

просторово-спектральні. Для проведення часового методу відповідно до 

стандартів вводять параметр nn-інтервал (normal-to-normal), який визначають як 

усі  інтервали,  між послідовними комплексами  QRS, викликані деполяризацією 
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синусового вузла. Часовий аналіз проводять статистичними  (при вивченні 

гістограми) і графічними (для аналізу варіаційної пульсограми) методами. 

Розрізняють такі типи гістограм розподілу ритму серця: 1) нормальну гістограму, 

близьку за виглядом до кривих Гаусса, типову для здорових людей у стані 

спокою; 2) асиметричну, – яка вказує на порушення стаціонарності процессу, 

спостерігаеться при перехідних станах; 3) ексцесивну - характеризується дуже 

вузькою основою і загостреною вершиною, реєструється при вираженому стресі, 

патологічних станах; 4) багатовершинну – обумовлена наявністю несинусового 

ритму (фібриляція передсердь, екстрасистолія). Розрізняють також нормотонічні, 

симпатикотонічні  та ваготонічні підтипи гістограм, за якими визначають про стан 

вегетативної нервової системи [8]. 

      При використанні просторово-часового методів будують і досліджують 

інтервалограми і скатерограми. В інтервалограмі по осі абсцис відмічають 

номери, а по осі ординат - довжину серцевих скорочень. У скатерограмі дві осі 

мають розмірність тривалості серцевих циклів, крапками відмічають координати 

пар тривалості  попереднього та наступного циклів. Скатерограма має вигляд 

“хмари”, яка складається з великої кількості крапок. Чим більша густина і менша 

величина “хмарки”, тим меншою вважають ВСР. Характер розподілу крапок у 

“хмарці” свідчить про їх походження, відповідно, про одне-  чи декілька  джерел 

серцевого ритму [5]. 

         Статистичні методи використовують для безпосередньої кількісної оцінки 

ВСР у певний  проміжок часу. При їхньому використанні кардіоінтервалограма 

розглядається  як сукупність послідовних часових проміжків інтервалів – RR. 

Статистичні характеристики динамічного ряду кардіоінтервалів містять: 

SDNN або CKO – сумарний показник варіабельності  величин інтервалів RR за 

весь досліджувальний період (NN- означає ряд нормальних інтервалів «normal to 

normal» за винятком екстрасистол); 

CKO – середне квадратичне відхилення (виражаеться в мс); 
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SDNN –стандартне відхилення  середніх значень SDNN з 5 хвилинних сегментів 

для запису середньої тривалості, багатогодинних або 24-х годинних записів. 

Подібним чином можуть позначатись і стандарні відхилення інших показників; 

RMSSD – квадратний корінь із суми квадратів різниці величин послідовних пар 

інтервалів NN ( нормальних інтервалів RR); 

NN50 – кількість послідовних інтервалів NN, які різняться більше, ніж на 50 мс, 

отримані за весь період запису; 

PNN50 (%) – процент NN50  від загальної кількості послідовних пар інтервалів, 

які різняться більше, ніж на 50 мс, отримані за весь період запису [26]. 

       Геометричні методи базуються на розрахунку та інтерпретації закону 

розподілу  кардіоінтервалів, як випадкових величин. При цьому будується  

варіаційна крива (крива розподілу кардіоінтервалів- гістограмма) і визначаються 

її основні  характеристики: Мо (Мода), Амо- (амплітуда моди), ВАР (варіаційний 

розкид). Мода – значення кардіоінтервалу, яке найчастіше зустрічається в даному 

динамічному ряді значень. При нормальному розподілі і високій  стаціонарності  

процесу Мо, що досліджується мало чим відрізняється від  математичного 

очікування (М). Амо – (амплітуда моди) – це число  кардіоінтервалів, які 

відповідають  значенню моди, в % до об’єму вибірки. Варіаційних розкид (М xD 

Mn) відображає ступінь варіативності  значень кардіоінтервалів  в динамічному 

ряді, що досліджується. Він вираховується за різницею максимального (Мх) і 

мінімального (Мn)  значень  кардіоінтервалів, тому  цей показник позначається як 

TINN (trangular interpolation of NN intervals) [200]. 

      При побудові  гістограм (або пульсових пульсограм) першочергове значення 

має  вибір групіровки даних. Традиційним є  підхід групування  кардіоінтервалів 

за Баєвським,  у діапазоні від 400 до 1500 мс з інтервалом 50 мс. При  цьому 

об’ємі вибірки, групування та побудова варіаційної пульсограми є також 

стандартними  - 5 хвилин.  Інший метод побудови варіаційних пульсограм є у 

тому, що спочатку визначають модальне значення кардіоінтервала, а потім 

використовують діапазони по 50 мс, формують гістограми в обидва боки від 

моди.   
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     Даним розподілом і визначається індекс напруги регуляторних систем - 

(Ін= Amo/ 2MO3/18/2012× Mx DMn) [7]. 

            Кореляційна ритмографія - суть цього методу полягає у графічному 

відображенні послідовних пар кардіоінтервалів (попереднього та наступного) у 

двохмірній координатній площині. При цьому вісь  абсцис відкладається  

величина R-Rn, а по осі ординат - величина R-Rn-1. Графік і область точок, 

отриманих таким чином (плями Пуанкаре або Лоренца), називаються  

кориляційною ритмограмою або скатерограмою  (scater-россіювання). Цей метод 

оцінки ВСР належить до методів не лінійного аналізу і є особливо корисним у 

випадках, коли на фоні монотонності ритму трапляються поодинокі і раптові 

порушення  (ектопічні скорочення і (або) «випадіння окремих серцевих 

скорочень). При побудові  скатерограми утворюється  сукупність точок, центр 

яких знаходиться на бисектрисі. Відстань від центра до початку осей координат 

відповідає найбільш очікуваній тривалості серцевого циклу (Мо). Величина 

відхилення точки від бісектриси вліво показує, наскільки даний  серцевий цикл 

коротший від попереднього, вправо від бісектриси – наскільки від довший від 

попереднього [319]. 

       Як правило,  вираховують такі показники скатерограми: 

- довжина основної (без екстрасистол і артифактів), «хмари» (довга вісь 

еліпса –L) відповідає варіаційному розмаху. По фізіологічному змісту цей 

показник не відрізняється від SDNN, тобто відображає сумарний ефект 

регуляції ВСР, але вказує на максимальну амплітуду коливань тривалості 

інтервалів R-R/; 

- Ширина скатерограми (перпендикуляр до довгої осі, проведений  через її 

середину – w) 

- Площа скатерограми вираховується за формулою площини еліпса: S 

=(π×L×w)/4/ [7]. 

       Початкова  форма скатерограми представляє собою еліпс, витягнутий уздовж 

бісектриси. Саме така форма еліпса означає, що до дихальної додається деяка 

величина недихальної аритмії. Форма скатерограми у вигляді круга означає 
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відсутність недихальних компонентів аритмії. Вузький овал відповідає перевазі 

недихальних компонентів у загальній  варіабельності серцевого ритму, яка 

визначається довжиною «хмари» [23]. 

      При аритміях, коли  кількісні методи статистичного і спектрального аналізу 

варіабельності серцевого ритма малоінформативні, рекомендовано 

використовувати оцінку кореляційної ритмограми (скатерограми) [313]. 

       Спектральний або просторово-спекральний метод отримали найбільше 

розповсюдження в клінічній медицині. Просторово-спектральний метод базується 

на побудові спектрів послідовності довжин серцевих циклів. Для цього 

використовують метод швидкого перетворення Фур'є або авто регресивний метод. 

Аналіз спектральної густини напруги  коливань дає інформацію про розподіл  

напруги в залежності від частоти коливань. Використання спектрального  аналізу 

дозволяє кількісно оцінити  різноманітні  частотні  складові коливань серцевого 

ритму і наглядно  графічно уявити співвідношення  різних компонентів серцевого 

ритму, які відображають активність  певних складових регуляторного  механізму. 

Розрізняють пераметричні і непараметричні методи спектрального аналізу. До 

перших належить  авторегресивний аналіз, до других – швидке перетворення 

Фур'е  і періодограмний аналіз [23].  

        При спектральному аналізі ВСР важливе значення має об’єм аналізу вибірки. 

При записах виділяють три головних спектральних компоненти. Ці компоненти 

відповідають діапазонам дихальних хвиль, повільних хвиль 1 і 2 порядку. У 

світовій науковій  літературі відповідні спектральні компоненти  отримали назви 

високочастотних (Ніgh Frequency – HF)  низькочастотних (Low Frequency –LF)  і 

дуже низькочастотних (Very Low Frequency –VLF) [20] . 

       Відповідно до євро-американських рекомендацій (1996 року) пропонуються 

наступні  діапазони частот:  

-Ультранизький компонент (Ultra Low Friquencу (ULF)) - зона наднизьких частот 

(0-0,0033)  Гц. 

-Дуже низькочастотний компонент ( повільні хвилі 2 –го порядка) Very Low 

Friquencу (VLF) - зона дуже низьких частот –(0,0033- 0,04) Гц,  (25-333) сек. 
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-Низькочастотний компонент (повільні хвилі 1-го порядка) Low Friquencу (LF) - 

зона низьких частот (0,04- 0,15) Гц , (6,5 -2,5) сек. 

- Високочастотний компонент (дихальні хвилі) High Friquencу (HF) - зона високих 

частот – (0,15-0,4) Гц, (2,5-6,5) сек [341,344]. 

     При спектральному аналізі, як правило, для кожного з компонентів 

вираховують абсолютну сумарну напругу в діапазоні, середню напругу в 

діапазоні,  значення  максимальної гармоніки і відносне значення  у  процентах 

від сумарної потужності в усіх діапазонах (Total Power –TP). При цьому ТР 

визначається як сума потужностей HF, LF, VLF. За даними спектрального аналізу 

серцевого ритму вираховуються  такі показники:  а) індекс централізації ІЦ (Index 

of centralization IC = (HF+LF)/VLF) і індекс вагосиматичної взаємодії LF/HF. 

Потужність зони VLF дозволяє оцінити  вплив нейрогуморальних факторів. 

Розмір і співвідношення різних хвиль серцевого ритму  зон LF і HF визначають 

шляхом симпато-парасимпатичного балансу і  парасимпатичною регуляцією 

відповідно. Крім амплітуди компонентів, визначають також TP - загальну напругу 

спектра, яка відображає сумарну активність вегетативних впливів на серцевий 

ритм і LF/HF - відношення напруг низьких частот до напруг високих, значення 

якого свідчить про баланс симпатичних і парасимпатичних впливів [8] . 

        Стандартні протоколи дослідження варіабельності серцевого ритму. Аналіз 

ВСР холтерівських записів проводять на стандартних часових проміжках запису 

ЕКГ 5(10) – хвилинні (короткі записи) і 6-12-24 годинні  (тривалі записи). За 12 

годин до дослідження відміняються медикаменти, кава, алкоголь, рекомендувано 

утримання від емоційних  фізичних навантажень [5]. 

        Реєстрація ЕКГ для коротких записів  проводиться в умовах, які б 

забезпечували стаціонарність процесів регуляції, наприклад, – у базальному стані, 

в зручному для пацієнта положенні лежачи на спині  або сидячи з опором на 

спинку стільця, в умовах фізичного і метального стресу  тощо. Існують наступні 

протоколи: 

- активний тилт-тест (поступальні реакції); 

- пасивний тилт-тест (проби з пасивною зміною положення тіла); 
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- ручна динамометрія; 

- модульоване чи метрономізоване дихання з фіксованою частотою, 

фіксованими частотою і глибиною; 

- вегетативні проби (Вальсальви із затримкою дихання, масаж каротидного 

вузла, надавлювання на очні яблука, холодові проби з охолодженням 

обличчя, китиць рук і стоп); 

- медикаментозні проби (стимулятори і блокатори альфа і бета адренергічних 

рецепторів, блокатори і стимулятори M і N холинергічних 

рецепторів,блокатори ангіотензинперетворюючого фермента, тощо); 

-  ментальні проби (дослідження ВСР в умовах ментальних впливів – 

арифметичні вправи, різного роду музика і відеофільми) [201]. 

           Для дослідників і клініцистів, які використовують метод аналізу ВСР, 

першочергове значення має фізіологічна і клінічна інтерпретація отриманих 

результатів. Важливе значення при оцінці результатів дослідження має 

порівняння отриманих даних з показниками норми. Уявлення про норму, як про 

деяку статистичну  сукупність значень, отриманих при дослідження референтної 

групи спеціально відібраних людей, потребує  уточнення. Оскільки йдеться не 

про оцінку відносно стабільних параметрів гомеостаза, а про мінливі показники 

вегетативної регуляції, в даному випадку, правильно було б розуміти поняття  

про норму як про функціональний оптимум [7]. Тут мається на увазі, що 

індивідуальний оптимум організму не завжди співпадає з середньостатистичною 

нормою, оскільки однотипні адаптаційні реакції протікають по-різному у 

відповідності з умовами, в яких перебуває людина і в залежності  від його 

індивідуальних функціональних резервів. У космічній медицині розроблено 

поняття про фізіологічну норму, яка вказує на збереження достатнього рівня 

функціональних можливостей організму [9]. При цьому гомеостаз  

забезпечується  при мінімальні напрузі регуляторних механізмів. Відповідно до 

значення більшості показників ВСР не повинні перевищувати певних порогів, 

встановлених для конкретної статево-вікової, професійної, регіональної групи.  

У найбільшій мірі  така умова реалізується  при комплексній оцінці результатів 
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аналізу ВСР [6]. Існують також  поняття про клінічну норму, яка характеризує 

значення показників в осіб без проявів  ознак захворювання. Але відомо, що 

нозологічний підхід базується на оцінці змін головним чином на структурному, 

метаболічному чи енерго-метаболічному рівнях організації живої системи і в 

мінімально враховує стан регуляторних систем. Таким чином, проблема норми 

стосовно до оцінки ВСР потребує подальшої поглибленої розробки [7]. 

            Основні показники статистичного аналіза варіабельності серцевого 

ритму. Середнє квадратичне відхилення (СКВ, SD). Розрахунок середнього 

квадратичного відхилення є найбільш простою процедурою аналізу ВСР. 

Значення середнього квадратичного відхилення виражається в миллисекундах 

(мс). Нормальне значення  середнього квадратичного відхилення є  у межах (40-

80) мс. Але ці значення мають вікові та статеві особливості, які повинні бути 

врахованими при оцінці результатів дослідження. Ріст чи зменшення середнього 

квадратичного відхилення  можуть бути пов’язані як з автономним контуром 

регуляції, так і з центральним (як з симпатичним, так і парасимпатичним 

впливами на ритм серця). При аналізі збільшення середнього квадратичного 

відхилення вказує на посилення автономної регуляції, тобто на збільшення 

впливу дихання на ритм серця, що частіше за все буває під час сну. Зменшення 

середнього квадратичного відхилення пов’язане з посиленням симпатичної 

регуляції, яка пригнічує активність автономного  контуру. Різке зниження 

середнього квадратичного відхилення обумовлено значною напругою 

регуляторних систем, коли до процесу регуляції долучаються  вищі рівні 

управління. Це призводить майже  до повної дезактивації автономного контуру. 

Інформацію щодо фізіологічного значення аналогічного середнього 

квадратичного відхилення можна отримати за показником  сумарної напруги 

спектра –ТР. Цей показник відрізняється тим, що характеризує тільки  періодичні 

процеси в ритмі серця і не містить так званої фрактальної частини процесу, тобто 

нелінійних неперіодичних компонентів [5]. 

RMSSD – показник активності парасимпатичної ланки вегетативної 

регуляції. Цей показник розраховується на основі  динамічного  ряду  різниці  
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значень послідовних пар кардіоінтервалів і не містить повільно хвильових 

складових  серцевого ритму. Він відображає активність автономного контуру. 

Чим вище значення RMSSD, тим активніша ланка парасимпатичної системи. В 

нормі цей показник знаходиться в межах  (20-50) мс. Аналогічну інформацію 

можна отримати за показником pNN50, який виражається в % кількості 

різноманітних значень більше ніж 50 мс. Індекс напруги регуляторних систем  

(ІН) характеризує активність механізмів симпатичної регуляції, стан центрального 

контуру регуляції. Цей показник розраховується  на основі аналізу графіка 

розподілу  кардіоінтервалів – варіаційної пульсограми.  Активація центрального 

контуру, посилення симпатичної регуляції під час психічних чи фізичних 

навантажень проявляється  стабілізацією ритму, зменшенням розкиду  тривалості 

кардіоінтервалів, збільшення кількості однотипних за тривалістю інтервалів (ріст 

АМо). Форма  гістограм міняється, відбувається їх звуження з одночасним ростом 

висоти. Кількісно це може бути виражено співвідношенням висоти гістограми до 

її ширини. Цей показник отримав назву індекса напруги регуляторних систем. У 

нормі індекс напруги  коливається в межах (80-15) умовних одиниць. Цей 

показник надзвичайно чутливий  до посилення тонусу симпатичної нервової 

системи. Невелике навантаження ( фізичне чи емоційне) збільшує індекс напруги 

в 1,5- 2 рази. При значних навантаженях показник зростає в 5-10 раз. У хворих з 

постійною потужністю регуляторних систем індекс напруги у стані спокою 

дорівнює (400-600) умовних одиниць. У хворих з нападами  стенокардії чи ІМ 

індекс напруги у спокою досягає (1000-1500) одиниць [156]. 

        Показники спектрального аналізу (частотний аналіз). Потужність 

високочастотної складової спектра (дихальні хвилі). Активність симпатичного 

відділу вегетативної нервової системи як одного з компонентів вегетативного 

балансу  можна оцінити за ступенем гальмування  активності  автономного 

контуру регуляції, за який відповідає парасимпатичний відділ. 

      Вагусна активність є основою складової високо частотного компонента. Це 

добре  відображається показником напруги  дихальних хвиль серцевого ритму в 
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абсолютних цифрах і вигляді  відносної величини (у % від сумарної напруги 

спектра). 

   Як правило, дихальна складова  (HF) складає (15-25) % сумарної потужності 

спектра. Зниження цієї частки  до (8-12) % вказує на зміщення вегетативного 

балансу у бік переваги симпатичного відділу. При цьому суттєво зменшуються 

показники RMSSD та pNN50 [10]. 

      Потужність  низькочастотної складової спектра (повільні хвилі 1-го порядку 

чи вазомоторні хвилі). Цей показник (LF) характеризує стан симпатичного відділу  

вегетативної нервової системи, зокрема регуляцію судинного тонусу.  У нормі  

чутливі рецептори синокародидної зони сприймають зміни  величини 

артеріального тиску, і аферентна нервова імпульсація поступає в судиноруховий 

(вазомоторний центр) продовгуватого мозку. Тут здійснюється  аферентний 

синтез (обробка  та аналіз поступившої інформації), і у судинну систему 

поступають сигнали управління (ефферентрна нервовоа пульсація). Цей процес 

контролю судинного тонусу є зворотнім зв’язком на гладком’язеві волокна судин  

і здійснюється вазомоторним центром постійно. Час, який потрібен 

вазомоторному центру  на операцію прийому, обробки та передачі інформації, 

коливається від 7 до 20 сек., як правило, дорівнює (10-12) сек. Тому в ритмі серця  

можна побачити хвилі з частотою близькою до 0,1 Гц (10 сек), які отримали назву 

- вазомоторні. Уперше ці хвилі  спостерігав Майер, і тому їх іноді називають 

хвилями Майера. Напруга повільних хвиль 1-го порядку визначає напругу 

вазомоторного центра. Перехід із положення «лежачі» в положеня «сидячі» веде 

до значного збільшення  напруги в цьому діапазоні коливань серцевого ритму. 

Активність вазомоторного центру падає з віком, і у осіб похилого віку цей ефект 

практично відсутній [5]. Замість повільних хвиль 1-го порядку збільшується 

напруга повільних хвиль 2-го порядку. Це означає, що процес регуляції АТ 

здійснюється  за участі неспецифічних механізмів шляхом активації 

симпатичного відділу  вегетативної нервової системи. Як правило, у нормі 

процентна частка вазомоторних хвиль у положені «лежачи» складає від 15 до (30-

40) % [146]. Слід згадати і про показник домінуючої частоти в діапазоні  
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вазомоторних хвиль, як правило, він розміщений  у межах (10-12) сек. Його 

збільшення до (13-14) сек може вказувати на зниження активності вазомоторного 

центру або на сповільнення барорефлекторної регуляції [9]. 

        Потужність «дуже» низькочастотної складової спектра (повільні хвилі 2-го 

порядку). Спектральна складова серцевого ритму у діапазоні (0,05-0.015) Гц (20-

70) мс, на думку багатьох  авторів, характеризує активність симпатичного  відділу  

вегетативної нервової системи. Але слід урахувати, що мова іде про більш 

складний вплив з боку надсегментарного рівня регуляції, оскільки амплітуда VLF 

тісно пов’язана з психоемоційним напруженням і функціональним станом кори 

головного мозку. Показано, що VLF, відображає церебральний вплив на 

розташовані нижче рівні і дозволяє думати про  функціональний стан мозку при 

психогенних та органічнічних паталогіях [155]. 

        Цілеспрямовані дослідженя продемонстрували важливе значення аналізу 

ВСР у VLF-діапазоні. Доведено,  що потужність  VLF - коливань ВСР є чутливим 

індикатором управління метаболічними процесами і добре відображає 

енергодефіцитні стани. Високий у порівнянні з нормою рівень VLF  трактується 

як гіперадаптивний стан організму, знижений рівень VLF -  як енергодефіцит [6].   

          Мобілізація енергетичних і метаболічних резервів при функціональних діях 

відображується змінами потужності спектра у VLF діапазоні. При збільшенні 

потужності VLF у відповідь на навантаження можна говорити про гіперадаптивну 

реакцію, при її зниженні – по постнавантажувальний дефіцит [11].  

        Таким чином, VLF характеризує вплив вищих вегетативних центрів на 

серцево-судинний підкорковий центр, відображає стан нейрон-гуморального та 

метаболічного рівней регуляції. VLF може бути використаний як надійний маркер 

ступеня зв’язку автономних (сегментарних) рівнів регуляції кровообігу з 

надсегментарними, в тому числі, з гіпофізарно-гіпоталамічними і корковими 

рівнями. В нормі потужність VLF складає (15-30) % сумарної напруги спектра [6].  

 

        Турбулентність серцевого ритма. Вивчення  вимірів  на ЕКГ тісно 

пов’язані з шлунчковою ектопією, аналіз їх взаємозв’язку з вегетативною 
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регуляцією дає підґрунтя для нових способів діагностики ризик-стратифікаційних 

маркерів. На данний час час одним із способів прогнозування раптової смерті 

стала оцінка показників ТСР [233, 238].  Було  зауважено, що за шлуночковою 

екстрасистолою (ШЕ)  відбуваються короткі коливання тривалості серцевого 

циклу (RR-інтервалів). Цей феномен уперше був описаний дослідницькою групою 

під керівництвом G.Schmidt у 1999 році, в подальшому він  став основою 

визначення «турбулентність серцевого ритма» (ТСР) [219,221]. Тож термін ТСР 

використовується для опису короткострокових коливань у тривалості серцевого 

циклу, які виникають одразу після ШЄ [143]. Як правило, після ШЄ синусовий 

ритм почащується, а потім знову сповільнюється, повертаючись до вихідних 

значень [195]. 

      Групою G.Schmidt було запропоновано два показники ТСР: початок 

турбулентності (turbulence onset) (ТO) та нахил турбулентності (turbulence slope) 

(ТS). Показник ТO- це величина почащення синусового ритму відразу після ШЕ, а 

TS – це інтенсивність сповільнення синусового ритму, яке виникає внаслідок 

наступає за його почастішанням [221]. 

      Показник ТО розраховується як співвідношення різниць  між сумами значень 

перших двох синусових інтервалів RR, які виникають після ШЄ, і наступних двох 

синусових RR інтервалів перед ШЄ до суми двох синусових RR інтервалів до ШЕ, 

виражене у відсотках [144]. Для розрахунку ТO використовується наступна 

формула:  

ТO (%) = 100×{RR[1]+RR[2]) –(RR[-3]+ RR[-2])}/(RR[-3]+RR[-2]) , 

де RR-2 та RR-3  - перший та другий синусові  RR інтервали, які передують 

ектопічному комплексу; RR1 та RR2- перші та другий  синусові RR інтервали, які  

виникають зразу після компенсаторної паузи [221]. 

      Для визначення TS (мс/RR) розраховується нахил змін RR інтервалів за 

допомогою прямих ліній регресії для кожних 5 RR інтервалів з наступних 20 за 

компенсаторною паузою RR[1]+RR[5]), RR[2]+RR[6])… RR[16]+RR[20]). За 

значення Ts приймається максимальний позитивний регресійний нахил [221].  
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Значення ТO<0 % та  TS>2,5 % мс/RR вважають нормальним, а ТO>0 % та  

TS<2,5 % мс/RR, патологічним [256]. Почащення  синусового ритму та наступне 

за ним короткочасне сповільнення  вважають фізіологічною відповіддю на ШЕ. 

Показники ТСР можна виміряти для кожної ШЕ і можуть бути представлені 

попереднім значенням зі стандартним відхиленням, крім того, допускається  

середнє значення  для груп ШЕ, які задовільняють будь-які критерії відбору, 

наприклад, нормалізованому  інтервалу щеплення. Із аналізу виключаються  RR,  

які відповідають таким  показникам: інтервали <300 мс,  >2000 мс, з різницею між 

попередніми синусовими інтервалами >200 мс, і з відмінністю >20 % від 

середнього з 5 послідовних синусових інтервалів [160,221].  

      Крім того, до оцінки ТСР допускаються ті записи електрокардіографії,  в яких 

є ШЕ з індексом передчасності >20 % і постекстрасиситолічним  інтервалом,   

довшим за середній RR на 20 %  і більше. Феномен ТСР спостерігається не тільки 

після ектопічних епізодів, а також може бути індукований («індукована»  ТСР) 

внутрішньо серцевою стимуляцією  в умовах електрофізіологічної лабораторії або 

у пацієнтів із імплантованим електрокардіостимулятором чи кардіовертером-

дефібрилятором [160]. 

        Механізми формування турбулентності серцевого ритму. Спроба пояснити 

механізми ТСР та двох основних їх параметрів зводиться до наступного: 

      - Феномен ТO пов'язаний з тим, що численні іонні канали кардіоміоцитів до 

моменту передчасного ектопічного скорочення ще не повністю відновилися, що 

призводить до вкорочення потенціалу дії (ПД). Передчасне скорочення пов’язане 

з неповним діастолічним наповненням камер серця, внаслідок чого знижується  

ударний об'єм та зменшується скоротливість (механізм Франка-Старлінга). Це, у 

свою чергу, знижує рівень АТ, призводячи до активації аортальних та каротидних 

барорецепторів і через барорефлекторну дугу - до збільшення частоти ЧСС. 

Десинхронізація скорочень шлуночків при ШЕ також має певне значення [118]. 

     - Феномен TS можна пояснити так: із моменту компенсаторної паузи повільні 

іонні канали кардіоміоцитів повністю відновлюються, це призводить до 

подовження потенціалу дії, збільшення ударного об'єму, підвищення АТ 
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(феномен постекстасиситолічного потенціювання), а підвищений АТ через 

барорефлекс  знижує ЧСС. Таким чином,  формування ТСР схематично можна 

уявити  наступним чином: ШЕ викликає компенсаторну паузу внаслідок  чого 

знижується  АТ, що через барорефлекс викликає ріст ЧСС і підвищення АТ, а 

пізніше знову  ж таки через  барорефлекс  призводить до зниження ЧСС [221]. 

       У роботі A.Voss зі співавторами показана співставимість записів  

електрокардіографії і АТ у здорових суб’єктів [255]. Із аналізу 

електрокардіографії у цих дослідженнях було видно, що після ШЕ спостерігається  

вкорочення RR інтервалів, а потім їх подовження. Після компенсаторної паузи  як 

систолічний, так і діастолічний  АТ підвищується  до 2-го удару, а потім повільно 

знижується, повертаючись до вихідних значень. Якщо така поведінка типова для 

нормальної відповіді, то ТСР повністю відображає турбулентність АТ [255]. 

        У деяких дослідженнях були отримані непрямі докази переваги вагусних 

впливів на ТСР, одним із яких є факт невілювання феномена ТСР атропіном. 

Водночас  введення єсмолола не впливало на показники  ТСР [222, 259, 282]. 

Можливо, це пояснює збереження прогностичної значимості даного показника у 

пацієнтів, які отримують  ß- блокатори, хоча до тепер існують досить протилежні 

дані про їх вплив на ТСР [189, 281]. 

      Математична модель показала, що  ß-блокатори знижують значення ТS, хоча і 

не впливають на ТО [280]. Але перед тим як робити якісь висновки, потрібно 

враховувати феномен акцентуйованого антагонізму. Симпатичні і парасимпатичні  

ефекти не просто доповнюють один одного: один компонент не може існувати без 

іншого. При зменшенні тонусу одного знижується  активність другого.  До 

прикладу, вагусні ефекти  сильніше виражені  при активації симпатичного  

тонусу, ніж  при його зниженні. Відповідно, вклад  активності симпатичної 

нервової системи  в явище ТСР у здорових осіб не може бути  точно визначеним,  

базуючись на дослідженнях з використанням атропіну та ß- блокаторів. Той факт, 

що значення TS і ТО   є незалежними  факторами ризику серцевої смерті, також 

говорить про те, що ТСР не можуть бути поясненні лише вагусними впливами 

[160].  
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      Різні  симпатовагальні впливи на ТСР проявляються у двох напрямках змін в 

АТ, які спостерігаються при ШЕ з компенсаторною паузою. А що відбувається  з 

ТСР, якщо компенсаторної паузи  не спостерігається, наприклад, при  

передсердній екстрасистолії чи інтрапольованій ШЕ? Характеристика ТСР при 

інтрапольованій ШЕ до кінця, ще не вивчена. А, стосовно передсерної 

екстрасистолії, то дослідження показали, що значення Ts при цьому було значно 

нижчим , ніж у пацієнтів із ШЕ [216,217]. Ці  результати  вказують на відсутність  

впливу компенсаторної паузи у формуванні ТСР. Невеликі зміни показника TS у  

випадках передсердних екстрасистол визначаються незначним зменшенням АТ 

унаслідок збереження  послідовності  у скороченні серця. Із іншого боку, було 

встановлено, що за наявності компенсаторної паузи значення ТСР були 

зниженими, а рівень АТ був вищим  у пацієнтів із дилятаційною кардіоміопартією 

в порівнянні зі здоровими людьми з групи контролю [225]. Базуючись на цих 

даних, автори зробили висновок, що підвищений АТ впродовж  компенсаторної 

паузи у пацієнтів із кардіоміопатією нівелює будь-які ефекти зниженого АТ на 

ЧСС після ШЕ, таким чином, зменшує значення ТСР [217]. 

       Турбулентність серцевого ритма, як предиктор раптової серцевої смерті.  У 

дослідженні G. Schmidt із співавторами для визначення між нормальним і 

патологічним значеннями ТСР (TS = 2.5 мc/c, ТО = 0 %) використовувалися 

записи холтерівського моніторування 100 пацієнтів, які перенесли  ІМ із частими 

ШЕ [216, 217, 219]. Оцінка проводилась як мінімум через 3 місяці після гострого 

ІМ. Виявлені таким чином значення ТСР були використані і до записів 

холтерівського моніторування 1191 пацієнтів у постінфарктному періоді, які 

приймали участь у 2-х великих клінічних дослідженнях: група плацебо з European 

Myocardial Infarction Amiodarone Trial (EMIAT, n=614) та Multicentre Post 

Infarction Program (MPIP,  n=577) [217]. Холтерівське моніторування проводилося 

на 2-у та 3-у тижнях від моменту виникнення інфаркту міокарда [123]. 

      Упродовж періоду спостереження (21 місяць EMIAT і 22 місяці MPIP) було 

зареєстровано 162 випадків смерті (13,6 %). По відношенню загальної смертності, 

як кінцевої точки однофакторний аналіз показав, що параметр Ts був 
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найсильнішим стратифікуючим  фактором ризику в EMIAT (відносний ризик 2,7), 

у той же час як значення TS було другим за силою стратифікуючим фактором в 

MPIP (відносний ризик 3,5) після фракції викиду (ФВ<30 %). У EMIAT 

багатофакторний аналіз виявив, що перенесений у минулому ІМ, значення TO, 

TS, ФВ і ЧСС>75 уд/хв були незалежними предикторами. У дослідженні МРІР 

незалежними факторами  стали ФB i TS, на відміну від таких показників, як ЧСС, 

варіабельність серцевого ритма (ВСР) (триангулярний індекс <20), похилий вік 

(>65 років), наявність перенесеного ІМ в анамнезі, аритмії за даними 

холтерівського моніторування (> 9 ШЕ за годину або нестійка шлуночкова 

тахікардія). Проведений багатофакторний аналіз показав, що комбінація 

патологічних значень TS і ТО була найбільш сильним фактором ризику як в 

ЕМІАТ (відносний ризик 3,2 при достовірному інтервалі 95 %), так і у МРІР 

(відносний ризик 3,2 придостовірному інтервалі 95 %). У дослідженні ЕМІАТ 

двохрічна летальність склала 9 %, у пацієнтів ізнормальними значеннями ТСР, 18 

% - із патологічним значеннями TS і ТO, і 34 % - у пацієнтів із патологічною 

комбінацією TS і ТО. Аналогічні  показники були отримані в досліджені МРІР (9 

%; 15 %; 32 % відповідно) [217, 289]. 

      Для вивчення ТСР як предиктора зупинки серця, були використані дані 

дослідження  Autonomic Tone and Reflexes after  Myocardial Infarction (ATRAMI) 

[125].  У нього включали пацієнтів, які перенесли ІМ, із меншим ризиком серцевої 

смерті в порівнянні з ЕМІАТ, де брали участь пацієнти з ФВ<40 %, і в якому 

пацієнтам проводилася тромболітична терапія. Кінцевою точкою дослідження 

ATRAMI була як фатальна, так  і нефатальна зупинка серця, яка спостерігалась у 

49 (4,8 %) пацієнтів. Однофакторний аналіз показав, що значення Ts і комбінація 

Ts i To значно збільшують ризик (4,1 і 6,9 відповідно, р<0,0001 для обох значень) 

На основі цього був запропонований комбінований індекс автономної функції 

серця, який містив  параметри ТСР (TS, TO), ВСР (SDNN) і чутливість 

барорефлекса.  Було встановлено, що у пацієнтів із патологічним зміненим 

комбінованим індексом зупинка серця траплялася в 16,8 раза частіше, ніж в осіб, в 

яких значення цих чотирьох факторів було нормальним [125].  
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      В іншій роботі виконаній під керівництвом G.Schmidt, були оцінені записи 

холтерівського моніторування 1555 пацієнтів, які перенесли ІМ, яким 

проводилась реперфузійна терапія. Було показано, що параметри ТСР є  

вираженими прогностичними факторами стосовно смерті в цій групі хворих [220].  

      Важливість цього підтверджують данні отримані при аналізі ТСР за 10 

хвилинними записами холтерівського моніторування для постановки 

імплантованого кардіовертера-дефібрилятора в рамках протоколу MADIT II, де 

первинною кінцевою точкою була загальна смертність. У померлих пацієнтів 

середні показники TS були нижчими, ніж у виживших (2,3 та 4,5 мс/ RR, 

відповідно, р <0,05) [143, 223 ]. 

       Чутливість і передбачувальна здатність турбулентності серцевого ритму. 

Дані літератури показують, що чутливість і передбачувльна точність параметрів 

ТСР не набагато вища, ніж в інших неінвазивних тестів (ВСР, пізні потенціали 

шлуночків) [216, 217, 219, 221,224, 226, 230]. У дослідженнях EMIAT та МРІР при 

комбінації патологічних  значень ТО та TS  чутливість склала 30 %, специфічність 

90% і позитивна прогностична здатність -32 %. [217]. Іншими словами, 

встановлюючи TS і ТO в межах 2,5 мс/RR і 0 %, можна виявити  30 % , в яких 

буде зафіксована  зупинка серця [224]. Але передбачувальна точність  інших 

факторів ризику, таких як похилий вік,  наявність інфаркту міокарда в анамнезі, 

низька ВСР, наявність аритмій при холтерівському моніторуванні,  низьке 

значення фракції викиду – знаходилася в межах 18-24 % у ЕМІАТ та 16-30 % у 

МРІР [217, 226, 292]. За  даними МРІР  передбачувальна точність фракції викиду 

відповідала 30 % і була близькою  до значення передбачувальна здатності  

комбінації TS і ТО [257]. Але значення ФВ мало кращу чутливість (43 %) і 

передбачувальну здатність (85 %) , ніж параметри ТСР [144].  

      P. Macrarlane порівнює ТСР із загальноприйнятими електрокардіографічними 

ризик-предикторами, а саме ВСР, змінами ST-T, дисперсія інтервалу Q-T і 

отримує такі дані: чутливість, специфічність і позитивна прогностична точність 

зниженої ВСР (SDNN<100 мс) складають 34 %, 89 %, 34 % відповідно, приблизно 

співпадає з цими показниками для ТСР (To, Ts) [211]. Згідно з дослідженням 
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АTRAMI  значення TS має прогностичну точність,  дорівнює 12,5 % при 40 % 

чутливості, таким чином значно випереджуючи у своїх значеннях 

барорефлекторну чутливість (7,8 %) [220]. Звісно, передбачувальна здатність 

може бути збільшена при розгляді ТСР в сукупності з іншим факторами ризику 

[239].  При 40 % чутливості патологічне значення Ts в комбінації з низьким  

значенням ВСР дає 20,3 % позитивної передбачу вальної точності, а в сукупності - 

із низькою ФВ -17,3 % [219]. 

      Практично у всіх роботах простежувався взаємозвя’зок між ТСР та ЧСС, і 

було встановлено, що ТСР знижується при високих значеннях ЧСС (>80 уд/хв) 

Оцінюючи вплив ЧСС на ТСР, G.Schmidt зі співавторами повідомили, що 

параметр, який визначає крутизну лінії регресії TS до ЧСС, який вони назвали 

«Динаміка турбулентності», має сильне прогностичне значення по відношенню до 

ризику сметності [226].  ТСР як предиктор смерті, рекомендовано оцінювати при 

ЧСС< 80 уд/хв [187,219, 221]. 

      Було проведено і ряд розробок, спрямованих  на вивчення взаємозв’язку між 

ТСР і предектопічним інтервалом. Була встановлена кореляція між значеннями 

інтервалу щеплення і параметрами ТСР: менший інтервал щеплення викликав 

більше підвищення абсолютних значень TO i TS [221, 281].  

      Зробивши попередній висновок, можна стверджувати, що при вивченні ТСР 

бралися до уваги суто пацієнти з гострим інфарктом міокарда, а вивчення ТСР 

серед практично здорових осіб  чи осіб із ранніми проявам атеросклерозу чи 

початковими стадіями ССЗ  не проводили. І саме це слугувало підбору груп 

пацієнтів для даного дослідження. 

      Не дивлячись на деякі обмеження, такі, як фібриляція передсердь або 

відсутність передчасних шлуночкових скорочень, визначення ТСР є оригінальним 

способом оцінки функції автономної системи серця у пацієнтів із захворюваннями 

серця і супутніми ризиками [281]. У передбачувальній точності ТСР  не набагато 

виграє в порівнянні з іншими відомими маркерами раптової смерті, але підкупає 

легкість цього неінвазивного методу, можливість оцінки ризику без відміни ß- 

блокаторів [188, 226]. 
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       Методів раннього виявлення хворих із схильністю до РСС багато (анамнез, 

електрокардіографічне дослідження, як 12-канальне, так і високого розрішення,  

ехокардіографія, тести з навантажувальними пробами, зондування серця, 

електрофізіологічні дослідження), але високо специфічним і доступний -  єдиний 

– дослідження варіабельності та турбулентності серцевого ритму [258, 293, 336]. 

Метод дозволяє  виявляти більш широкий контингент хворих з предикторами 

РСС, крім уже відомих паталогій :  

✓ Після перенесеного інфаркту міокарда з низькою фракцією викиду та 

шлуночковою ектопією; 

✓ Рецидивуючі синкопе невідомого походження; 

✓ Дилятаційна чи гіпертофічна кардіоміопатії з синкопе чи шлуночковою 

тахікардією; 

✓ Аритмогенна дисплазія правого шлуночка; 

✓ Що вижили після раптової смерті; 

✓ Синдроми зміни тривалості сегмента Q-T; 

Переваги методу : 

✓ широка доступність 

✓ Недорого  

✓ Інтерпретація не важка 

✓ Легко повторити для динамічного спостереження [194]. 

 

        Оцінка величини коефіцієнти уповільнення серцевого  ритму ( Phase-

rectified signal averaging).  До цього часу в переважній більшості випадків у 

практичній медицині в якості предиктора виникнення небезпечних для життя  

порушень серцевого ритму та РСС використовувався лише показник  фракції 

викиду лівого шлуночка (ЛШ), але в силу його низької чутливості, 

електрофізіологи та кардіологи  були  зосереджені на розробці нових методів 

стратифікації ризику [14, 209, 231, 232, 286, 357]. Численні дослідження показали, 

що погіршення  прогнозу у хворих з хронічною серцевою недостатністю пов'язано 

зі зниженням функції блукаючого нерва [140, 207, 352, 356]. У 2006 році  робочою 
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групою електрофізіологів Мюнхенського університету (Schmidt G., Bauer A., 

Kantelhardt J.W.) було встановлено новий підхід розмежування впливу на 

електрофізіологію серця  симпатичної  нервової системи та блукаючого нерва, з 

використанням алгоритму обробки сигналу, що окремо характеризують 

уповільнення і прискорення потенціалу серцевого ритму [218, 222, 228, 237, 298].  

Ними  шляхом оцінки 24-годинних амбулаторні електрокардіограми  кількісно 

було визначено уповільнення і прискорення потужності частоти серцевих 

скорочень [222]. Автори з’ясували, що зниження здатності уповільнення 

серцевого ритму є потужним прогностичним фактором смертності після ІМ і 

кращим, ніж ФВ ЛШ [209, 210, 228, 343, 344]. Отже, серед новітніх предикторів 

несприятливих наслідків після перенесеного ІМ та для оцінки вагусної  модуляції 

серцевого ритму було запропоновано такий показник, як коефіцієнти 

уповільнення серцевого  ритму  - deceleration capacity (DC) [210, 228, 231].  Метод 

Phase-rectified signal averaging (PRSA) дозволяє оцінювати закономірності 

прискорення і сповільнення  серцевого ритму в умовах невизначеності фази 

наступної хвилі ритму серця [226, 298]. Для цього вибирають в якості прив'язки 

певну фазу коливального процесу і об'єднують окремі коливання, представивши 

їх як синфазні [261] (рис. 1.1.). Процес усереднення практично виключає 

особливості, які не мають повторень. У якості  вузлових точок відліку  (anchor) 

запропоновано використовувати точки, де спостерігається збільшення або 

зменшення значень часового ряду інтервалів RR [227]. Процедура усереднення 

проводиться і в деяких віддалених вузлових точках, при такому розгляді сегменти 

тимчасового ряду, прив'язані до точок відліку, можуть перекриватися [291]. 

Навіть при наявності такої кількості умовностей при усередненні коливань 

серцевого ритму виходять криві, що мають змістовні особливості [211]. Автори 

ввели найпростіші оцінювальні  характеристики графіка PRSA, що відображають 

деякі  адаптивні характеристики серця. В першу чергу розглядаються коефіцієнти 

уповільнення ритму - deceleration capacity (DC), тобто збільшення RR інтервалу і 

acceleration capacity (AC) у разі прискорення ритму [322, 338].  Як оцінювальний 

показник,  приймається різниця між середнім значенням 2-х точок після вузлової 
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точки (X (0), X (1))  та 2-х точок (X (-2), X (-1)) до вузлової точки [213], як 

описано на рисунку 1.1. 

 

 

   Рис. 1.1. Метод Phase-rectified signal averaging (PRSA) [261]. 

 

     У роботі авторів найбільш ефективним у прогностичному сенсі виявився 

показник DC, який вказує сповільнення ритму (рис. 2.1.) [208]. Попередні 

дослідження показали погіршення DC у постінфарктних пацієнтів, пов'язане  з 

підвищеним ризиком появи нестійкої шлуночкової тахікардії, яка має схильність 

до трансформації в зворотню чи не зворотню фібриляцію шлуночків [207, 228, 

286]. Комбінація  коефіцієнта уповільнення серцевого  ритму  deceleration capacity 

(DC) з показниками  ТСР відображає важкий  вегетативний  дисбаланс, навіть із 

збереженою функцією фракції викиду у постінфарктних хворих [325, 333, 334].       

       Не до кінця зрозуміло, чи показник  DC, крім загальної смертності у 

постінфарктрних хворих має будь-яку прогностичну здатність для прогнозування 

аритмічного ризику раптової смерті у пацієнтів ізлише наявними факторами 
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ризику розвитку серцево-судинних захворювань, щоб відповісти  на це питання і 

було розроблено  дане  дослідження. 

 

 

 

     Рис. 2.1.  Застосування методу PRSA [208]. 

 

       Оцінка інтервала Q-T при холтерівському моніторуванні варіабельності 

серцевого ритму.  За останні роки значно зросла зацікавленість кардіологів і  

лікарів–функціоналістів  до проблеми подовженого Q-T, але разом із тим  

виявилося багато  невизначених  методичних та клінічних аспектів  вивчення  цієї 

проблеми.  Дуже часто проблеми  виникають при оцінці  інтервалу Q-T при 

холтерівському моніторуванні у різного контингента пацієнтів із різною 

супутньою патологією та факторами ризику [154]. Ще в перших дослідженнях, на 

початку  єри електрокардіографії, було відзначено мінливість інтервалу Q-T, в 

залежності від ЧСС і робилися спроби знайти  відповідні нормативні  значення. 

Спроби знайти точне математичне  співвідношення  ЧСС і Q-T  беруть початок у  

1920 рік, коли майже одночасно  і незалежно один від одного L. Fridericia та  H. 

Bazett запропонували  використовувати практично однаковий  спосіб обчислення 

потрібне значення інтервалу  Q-T.  
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      Історично «вижила»  формула H. Bazett , отримана  на основі  результатів  ЕКГ 

39 молодих здорових чоловіків [339].   

Q-T – S= к * корінь квадратний  з RR, 

де  к – емпіричний коєфіціент. 

 

           Коригований інтервал Q-T (Q-Tc) -  розраховувався,  як співвідношення  

тривалості  Q-T  (mc) інтервалу  до кореня  квадратного  з попереднього  RR (c) 

інтервалу. Але статус «закону Базета» і загальноприйнятого стандарту для 

клінічного виміру Q-T  отримала в 1947 році.  При даній методиці  розрахунку  Q-

Tc  у нормі  у дорослих не повинен  перевищувати 440 мс.  У силу обмеженої 

кількості  відведень, поступальних  змін, дислокації  електродів, артефактів і 

маловивчених добових коливань вегетативної регуляції ритму серця на динаміку  

інтервала Q-T,  вивчення та оцінка  при холтерівському моніторуванні є більш 

складною, ніж при ЄКГ спокою, але в зв’язку з можливістю автоматичного 

аналізу більше 100000 RR і Q-T інтервалів є більш статистично значущою. 

         При обстеженні 57 здорових дорослих від 20 до 78 років H. Osterhues разом 

із своєю науковою групою, визначали  середньодобові  значення  Q-T і Q-Tc. Було 

встановленно, що у групі в цілому, середне значення Q-T було (367+8) мс, а 

відповідно інтервал  Q-Tс  складав  (409+15) мс. Окремо вчені поставили собі за 

мету встановити, чи існують гендерні особливості тривалості електричної систоли 

серця. Отже,  цією групою електрофізіологів було знайднені наступні відмінності, 

а саме - серед жінок інтервал Q-T був (368+18) мс, і  в той же час, у чоловіків він 

тримався у межах  (367+17) мс. Щодо  величини корегованого Q-Tс, то у жінок 

цей електрокардіографічний показник був в діапазоні (417+12) мс, а у чоловіків 

середньостатистичне його значення було  (401+13) мс [339]. 

        Аналізуючи  результати  650 вимірів  Q-T, Laguna P. і співавтори отримали  

різницю між значеннями інтервала Q-T при автоматичному і «ручному» 

вимірюванні  в середньому  на (2,4+0,17) мс [154]. Подібні результати  були 

отримані і робочою групою R. Baranowski.  Ними було встановлено про  більшу 
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тривалість  інтервала Q-T  в нормі у жінок, ніж чоловіків. Особливо виражена ця 

відмінність у найбільш фізіологічному діапазоні  ЧСС= 66-85 уд/хв. (див таблицю 

1.1) [339].  

 

Таблиця 1.1 

Тривалість інтервала  Q-T  у залежності  від рівня  ЧСС у здорових чоловіків 

і жінок  ( середній вік 36+1, 2 років) за даними Холтерівського моніторування 

ЧСС ( уд/хв) Q-T (мс) жінки ( 

n=40) 

Р (критерій 

Стьюдента 

Q-T  (мс) чоловіки 

(n=55) 

50-55 403+27 нд 405+17 

55-60 398+23 нд 396+17 

61-65 392+19 0,03 383+15 

66-70 383+16 0,02 377+13 

71-75 374+15 0,02 367+12 

76-80 366+15 0,04 359+13 

81-85 360+15 нд 359+13 

86-90 352+15 нд 347+12 

91-95 347+14 нд 342+12 

96-100 342+14 нд 338+12 

101-105 336+13 нд 334+12 

106-110 331+12 нд 329+12 

111-115 324+10 нд 323+11 

116-120 320+10 нд 317+11 

 

       Отже, резюмуючи результати багаточисленних досліджень у 1999 році в 

Новому Орлеані (США) на симпозиумі Американського коледжу кардіологів 

«Дисперсія  реполяризації» президент Міжнародного Регістра синдрому  

подовженого  інтервала Q-T профессор Arthur Moss зробив висновок, що оцінка  

дисперсії Q-T  за даними  12-канальної  електрокардіографії не має в достатній 

ступені фізіологічного значення [124]. Аналіз і врахування особливостей  добової 
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динаміки інтервала Q-T при холтерівському моніторуванні  значно підвищує 

скринінг  хворих, із загрозливими шлуночковими ектопіям [124].       

         Подовження  інтервалу Q-T є незалежним  фактором  ризику розвитку  ЖНА 

та раптової смерті при  багатьох  захворюваннях і клінічних станах, які  ведуть до 

його подовження. Окремих наукових робіт, які  поєднали б два ці явища – 

подовження  інтервала Q-Т та ТСР, на сьогоднішній день немає [339]. 

       У багатьох випадках раптова серцева смерть є першим, але водночас 

фатальним проявом захворювання серця, і тому основним напрямком досліджень 

у сучасній медицині є пошук маркерів ризику, і шляхів ефективної профілактики 

РСС. Зареєстровані при Холтерському моніторуванні ЕКГ параметри, такі, як 

кількість, градація і морфологія шлуночкових аритмій, дисбаланс ВРС та 

коливання тривалості інтервалу Q-T залишаються корисними провісниками 

високого ризику при вирішенні питання про доцільність здійснення первинної 

профілактики РСС шляхом імплантації ІКД чи антиаритмічної терапії. 

        Особливо інформативним параметром для передбачення РСС у багатьох 

дослідженнях виявилася знижена ВСР, що відображає втрату адекватного 

парасимпатичного захисту серця від фібриляції шлуночків. Але найбільш 

потужним провісником ризику життєво-ебезпечної аритмії, як засвідчило 

дослідження ATRAMI, було поєднання низької ВРС із зниженою ФВ ЛШ і 

порушеною чутливістю барорефлексу [340, 343, 217, 224, 346]. На відміну від 

вищеописаного у загальних рисах механізму ТСР, деякі аспекти виникнення та 

прогресування ТСР залишаються нез’ясованими. Так, залишається спірною 

відповідь на питання, що відбувається при збільшенні частоти синусового ритму, 

що визначається ТО: зникає вагусний вплив чи активується симпатична нервова 

система? І в якому співвідношенні перебувають ці системи при сповільненні 

синусового ритму, які визначаються показником  TS?  Відповіді на ці питання 

дуже важливі, оскільки можуть стати шляхом до розуміння ТСР, як предиктора 

серцевої смерті, а значить і  її профілактики. 

        У зв’язку з цим важливим завданням є вдосконалення існуючих та пошук 

нових критеріїв для первинної профілактики раптової серцевої смерті, 
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відокремлення  контингенту пацієнтів ізпідвищеним ризиком раптової серцевої 

смерті, подальше визначення варіабельності та турбулентності серцевого ритму, 

може бути  досить простим, не інвазивним, доступним, скринінговим методом – 

раннього виявлення пацієнтів зі схильністю до раптової серцевої смерті із 

загальній популяції, що стало метою нашого дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих. Дизайн дослідження 

          За період 2007-2014 рік скринінг щодо участі у дослідженні пройшли 4214 

пацієнтів у віці від 35 до 85 років, котрим  було проведено холтерівське добове 

моніторування серцевого ритму.  Із них у 921 пацієнта, було виявлене явище 

турбулентності серцевого ритму. Із цієї загальної кількості було вибрано для 

проведення рандомізованого сліпого дослідження 465 пацієнтів (287 чоловіків і 

178 жінок) для дослідження ролі варіабельності серцевого ритму в серцево-

судинному континуумі і 260 пацієнтів (162 чоловіка і 98 жінок) для дослідження 

ролі турбулентності серцевого ритму в прогресуванні і формуванні раптової 

смерті у серцево-судинному континуумі. Отже, в дослідженні брали участь 725 

пацієнтів (485 чоловіка і 240 жінка) тобто із загальної кількості обстежених 

пацієнтів які пройшли скринініг, рандомізовано було  кожного шостого. Середній 

вік пацієнтів складав (63,3±9,11) років. По віку розподіл був наступним – осіб до 

59  років (особи молодого та середнього віку) було 64,1 %, осіб віком 60 років і 

вище (особи похилого та старечого  віку)  -  35,9 % [367]. Гендерних чи вікових 

відмінностей між групами не було. Усі особи, які взяли участь у дослідженні, 

перебували на стаціонарному лікуванні чи були направлені лікувальними 

закладами Івано-Франківської області  на консультацію до кардіолога в Івано-

Франківський обласний клінічний кардіологічний центр. Пацієнти були поділені 

на  групи :  

       1-а - пацієнти з ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний),  

без супутніх факторів ризику, таких, як: куріння, метаболічний синдром, 

артеріальна гіпертензія. У цю групу входило 235 пацієнта  (140 чоловіків та 95 

жінки) – 72 (38 чоловіків та 34 жінки) з ознаками турбулентності серцевого ритму 

та 163 без ознак ТСР ( 102 чоловіка та 61 жінка) . 

        2-а  група - особи з дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою 

SCORE (курці).  У цій групі було 154 пацієнти (89 чоловіків та 65 жінок), 69 осіб 
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(37 чоловіків та 32 жінки) із турбулентністю серцевого ритму і 85 (52 чоловіка та 

33 жінки) - без цього явища. 

       3-а група – пацієнти з  високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE 

(особи із артеріальною гіпертензією).  У цій групі було 187 пацієнтів (90 чоловіків 

та 97 жінок), з них у 69  осіб (27 чоловіків та 42 жінок) була зафіксована  

турбулентность серцевого ритму і відповідно у 118  осіб (63 чоловіки та 55 жінок)  

– не було.  

       У контрольну групу  (4-а група) увійшло 149 осіб, у підгрупу  без ТСР 

увійшло 99  практично здорових осіб (40 чоловік і 59 жінок) і в підгрупі по 

дослідженню ТСР - 50 осіб (25 чоловіків і 25 жінок). 

       Індекс маси тіла  (ІМТ) осіб  в обстежених групах достовірно не відрізнявся: 

1-й групі ІМТ   складав  25,1±2,9 кг/м2, 2-й групі  ІМТ - 23,8±2,3 кг/м2 , 3-й групі 

ІМТ був у межах 25,2±2,4 кг/м2, в контрольній групі  ІМТ дорівнював 22,9±3,9 

кг/м2. 

       Пацієнти дослідних груп, у свою чергу, були поділені на підгрупи (в) і (т). 

Абревіатура (в) – означає, що у цих пацієнтів не спостерігалося порушень 

серцевого ритму за типом шлуночкової аритмії і відповідно в них не було 

наявного явища турбулентності серцевого ритму, оскільки турбулентність 

серцевого ритма  виникає тільки після відновлення синусового ритму після 

шлуночкової екстрасистолії. У пацієнтів із цих підгруп було визначено лише 

показники варіабельності серцевого ритму. Абревіатурою (т) було проведено 

маркування груп осіб із наявним явищем турбулентності серцевого ритму. У  цих 

осіб була шлуночкова екстрасистолія різного ступеня градації і визначали 

показники акселерації та децелерації турбулентності серцевого ритму і показники 

варіабельності серцевого ритму. 

         Дизайн дослідження. Відповідно до мети та поставлених завдань була 

розроблена структура дослідження, вибрані об’єкт спостереження і комплекс 

клініко-лабораторних та інструментальних методів дослідження, а також 

визначена методика лікування (табл. 2.1).   
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Таблиця 2.1 

Схема проведення дослідження 

 

Термін 

1-й візит Через 1 

місяць 

Довготривале 

спостереження,  

до 7 років 

Етапи спостереження 
1 2 3 

Отримання згоди на участь у 

дослідженні 

 

* 

  

Збір анамнезу *   

Огляд хворого * * * 

Вимірювання АТ, ЧСС * * * 

Контроль маси тіла * * * 

ЕхоКГ *   

Дослідження ВСР * * * 

Дослідження  ТСР * * * 

Дослідження коефіцієнтів 

сповільнення серцевого ритму 

* * * 

24- годинне моніторування АТ *   

Біохімічне дослідження крові * * * 

Коагулограма *  * 

Визначення рівня Са, Мg у крові *   

Створення шкали прогнозування 

виникнення життєво-

небезпечних аритмій 

* * * 

       

          У дослідженні не  включались хворі із супутніми ураженнями міокарда  

  (гострим коронарним синдромом з елевацією та без елевації сегмента SТ,   

вторинною артеріальною гіпертензією, постійною формою фібриляції чи 

тріпотіння передсердь), автоімунними, гематологічними захворюваннями, 
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психічними розладами, з ендокринною патологією (крім хворих з цукровим 

діабетом), хворі з гострою нирковою та печінковою недостатністю, агонуючі та  

онкологічні хворі,  вагітні, спортсмени та особи з дуже розвинутою мускулатурою 

(щоб не було спотворення результатів ІМТ). 

        Із цією метою перед початком дослідження всім пацієнтам  проводився 

комплекс заходів: загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові (визначення 

рівня креатиніну та сечовини, загального білка, загального білірубіну, АсАТ, 

АлАТ, загального холестерину, бета-ліпопротеідів низької та високої щільності, 

тригліцеридів, тропініна І,  вміст глюкози у крові, рівень загального кальцію та 

магнію у плазмі крові), коагулограма, загальний аналіз сечі, ультразвукове 

дослідження черевної порожнини, ехокардіографія, рентгенологічне дослідження 

грудної клітки, електрокардіографія [15]. 

       Під час першого візиту  проводили збір анамнезу захворювання, повний огляд 

хворого за системами, визначали масу тіла пацієнта та вираховували індекс маси 

тіла. Із метою отримання згоди на участь у дослідженні кожного хворого було 

ознайомлено з його метою, переліком необхідних обстежень, за даними анамнезу 

детально  визначалися фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань у 

пацієнта. Після підписання інформованої згоди паціенту на цьому етапі  

проводились 24-годинне моніторування АТ та добове дослідження варіабельності 

та турбулентності серцевого ритму, вимірювання АТ, ЕхоКГ. Крім того, 

проводився забір проб крові і сечі для проведення лабораторних досліджень. У 

випадку наявної АГ, ІХС вже на даному етапі дослідження розпочинали 

патогенетичну чи симптоматичну терапію. 

      Під час другого та третього етапів роботи проводився контроль за станом 

серцево-судинної системи, повторне добове дослідження варіабельності та 

турбулентності серцевого ритму, біохімічний аналіз крові, коагулограму. Для 

хворих, у яких АГ чи ІХС з’явилася на даному етапі, розпочинали відповідне до 

патології лікування. 

      Пацієнту пояснили, що у випадку згоди на дослідження,  йому буде необхідно 

приймати  досліджувальний препарат протягом усього періоду часу, який 
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визначить лікар відповідальний за дослідження та здійснювати всі візити, 

заплановані протягом цього дослідження. Якщо пацієнт вирішить відмовитися від 

участі в цьому дослідженні, це жодним чином не вплине на якість медичної 

допомоги, на отримання якої він має законне право, і його будуть лікувати за 

загальноприйнятою схемою, яку рекомендовано згідно з українськими медичними 

стандартами. У випадку відмови від дослідження пацієнт не несе ніяких ні 

цивільних чи фінансових зобов’язань перед лікарем, який проводить дослідження. 

Пацієнт має право відмовитися брати участь  у дослідженні на будь-якому етапі. 

Слід зауважити, що дослідженням було передбачено можливість візитів поза 

встановленою схемою, якщо хворий відзначив погіршення самопочуття або появ 

побічних реакцій. Про необхідність і можливість таких «позапланових» візитів  із  

кожним із досліджуваних було домовлено особисто під час першого візиту. 

Пацієнту пояснили, що лікарські засоби, які  були йому запропоновані  у цьому 

дослідженні, не є єдиними ліками для лікування його патології. Існують і інші 

препарати для лікування його захворювання. Всі питання щодо процесу лікування 

пацієнт міг обговорити як з лікарем, який відповідав за дослідження, чи своїм 

довіреним лікарем. Контроль наявності небажаних ефектів від лікування і при 

необхідності  корекція доз препаратів і схем лікування  проводилася на всіх 

етапах дослідження [368]. 

       Можлива користь від участі у цьому дослідженні для пацієнта: це 

дослідження зможе допомогти у пошуку  нових методів діагностики та лікуванні 

для інших пацієнтів із аналогічним захворюванням. Завдяки цьому дослідженню 

перебіг його захворювання може покращитись або можуть зменшитися його 

симптоми, однак може і нічого не відбутись. Проте, беручи участь у цьому 

дослідженні, пацієнт отримає подальше медичне спостереження та регулярно 

проходитиме медичні огляди [368]. 

       Можливі ризики та незручності від участі у дослідженні - як при  застосуванні  

будь-яких ліків, існує ймовірність того, що досліджувані препарати можуть  

зумовити  появу побічних ефектів. Було обговорено, що якщо в пацієнта виникне 

будь-який із зазначених в офіційній інструкції до препарату симптомів, одразу  ж 
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буде припиненно застосування лікарського засобу [368]. За час проведення 

дослідження, побічних проявів від застосування запропонованих препаратів не 

було. 

        Шкода для здоров’я, обумовлена участю у дослідженні - у випадку, якщо 

здоров’ю пацієнта буде заподіяна шкода, обумовлена  участю в дослідженні, 

пацієнт повинен був негайно зв’язатися з лікарем–дослідником, і йому була б 

надана кваліфікована медична допомога в державних медичних закладах  

відповідно від виду патології [368]. 

       Конфіденційність. З усіма  персональними даними,  зібраними під час цього 

дослідження,  обходилися з дотриманням суворої конфедеційності. І вони  були  

використані виключно з метою проведення дослідження. 

        По завершенні  дослідження  пацієнту призначали відповідне  лікування 

згідно з його патології, і було запропоновано постійний контроль його стану, 

відповідно до потреб та бажання самого пацієнта. Дослідження було схвалено 

місцевим біотичним комітетом,  і всі пацієнти дали інформовану згоду на участь у 

ньому [368]. 

 

       2.2. Методи дослідження 

        Комплекс використаних методів обстеження хворих був наступним. Методи 

загально-клінічного обстеження хворих на серцево-судинні захворювання. 

Діагноз «ішемічна хвороба серця» виставлявся згідно з вимогами та 

рекомендаціями Українського товариства кардіологів та Європейського 

товариства кардіологів  (2013 рік) і на основі  анамнезу захворювання 

(перенесений інфаркт міокарда), даних проведення  ургентної чи планової 

коронарографії, загально-клінічних  проявів (біль, дискомфорт у грудях чи їх 

еквіваленти, з можливою іррадіацією в інші ділянки тіла , задуха, запаморочення, 

втрата свідомості тощо), даних біохімічного аналізу крові (визначення рівня 

АсАТ, АлАТ, загального холестерину, бета-ліпопротеідів низької та високої 

щільності, тригліцеридів, тропініна) та даних електрокардіографії на день 
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обстеження та за попередній період, даних ехокардіографії [100,101,102].  Діагноз 

«артеріальна гіпертензія» верифікували, враховуючи типову клінічну картину, 

дані щоденного вимірювання АТ, добового моніторування АТ, згідно з чинними 

вимогами. Коли АГ не була відповідною до вказаних вимог (2-3-разові вияви АТ 

> 140/90 мм рт.ст. протягом 4 тижнів), її кваліфікували  як транзиторну [306, 342]. 

У роботі використовувалася класифікація   АГ, яка була впроваджена  

Українським товариством кардіологів  в 1999 році, згідно з вимогами ВООЗ та 

Міжнародного товариства кардіологів, Національного комітету США з питань 

вивчення АГ (JNCV-Joint National Commitee on Detection, Evaluation and Treatment 

of High Blood Pressure) (2013) (таблиця 2.2) [307, 314].  

 

Таблиця 2.2 

Класифікація АТ у дорослих (віком 18 років і старше)  

(адаптована за Європейським Товариством Кардіологів, 2017 рік) 

Критерії Діастолічний АТ, мм рт.ст. Систолічний АТ, мм рт.ст. 

Оптимальний 

Нормальний 

Високий нормальний 

               <80 

               <85 

              85-89 

                 <120 

                 <130 

               130-139 

Гіпертензія 

Ступінь І (м’яка) 

Ступінь ІІ (помірна) 

Ступінь ІІІ (важка) 

              90-99 

            100-109 

               > 110 

              140-159 

              160-179 

                 >180 

 

      Аналізуючи клінічні прояви артеріальної гіпертензії, оцінювали суб’єктивні 

прояви АГ (головний біль, запаморочення, шум у вухах, порушення зору, 

блювота, носова  кровотеча) та об’єктивні (підвищення АТ вище від фізіологічно 

допустимих норм, розширення меж серця вліво, посилення верхівкового 

поштовху, акцент ІІ тону над аортою, пульсація аорти в яремній ямці, наявність 

серцевих шумів) [314].  
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       Діагноз «Метаболічний синдром» виставлявся на основі основної ознаки та 

мінімум  двох додаткових. Основна ознака метаболічного  синдрому – це 

ожиріння, яке виставлялося на основі  окружності талії ≥80 см у жінок, та ≥94 см 

у чоловіків та індексу маси тіла.  Розрахунок індекса маси тіла (ІМТ) =  m(кг) : 

зріст (у м2).  Значення ІМТ < 18 розцінювали  як дефіцит маси тіла, ІМТ = 18-25  - 

як показник, що відповідав нормі, ІМТ = 25-30 - як надмірна вага (перед 

ожиріння), ІМТ = 30-35 – ожиріння І ступеня , ІМТ = 35-40 – ожиріння ІІ ступеня і 

ІМТ  = > 40  – ожиріння ІІІ ступеня [1, 16].    Додаткові  ознаки метаболічного 

синдрому: 

- Артеріальна гіпертензія (АТ ≥140 мм.рт.ст); 

- Підвищення рівня тригліцеридів в крові  ≥1,7 ммоль/л; 

- Зниження рівня холестерину ліпопротеїдів високої густини ≤1,0 ммоль/л у 

чоловіків та ≤1,2 ммоль/л у жінок; 

- Підвищення  рівня холестерину  ліпопротеїдів  низької щільності   ≥3,0 

ммоль/л; 

- Гіперглікемія натще  (рівень глюкози в плазмі ≥6,1 ммоль/л); 

- Порушення толерантності до глюкози – рівень глюкози в плазмі  після 2 

годин після  тесту толерантності  доз глюкози в межах ≥7,8 ммоль/л та  

≤11,1 ммоль/л [79] . 

       Діагноз  «цукровий діабет»  виставлявся на основі консультацій 

ендокринолога. В динаміці усім особам проводився контроль рівня глюкози у 

крові [17]. 

     Визначення фактора ризику розвитку та прогресування ССЗ – «паління» 

проводився на основі збору анамнеза у пацієнта. 

          Градація шлуночкової екстрасистолії при інтерпретації даних 

холтерівського моніторування  ЕКГ у хворих із шлуночковими порушеннями 

ритму традиційно проводилася  згідно з класифікацією В. Lown i M. Wolf. Згідно 

з цією класифікацією  розрізняють 5 класів шлуночкових екстрасистол – I клас -
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мономорфна  <30 за годину; II клас - мономорфна >30 за годину; III клас - 

поліморфна; IV клас парна (IVа) і пробіжки шлуночкової тахікардії (IVв); V клас - 

рання (“R на T”) [81].  

     Верифікація факторів ризику ССЗ проводилася згідно з Європейськими 

рекомендаціями   щодо  попередження серцево-судинних захворювань 

(ЕUROPEAN GUIDELINES ON CVD PREVENTION. Committee for Practice 

Guidelines to improve the quality of clinical practice and patient care in Europe  2013) 

[273, 317].  У зв’язку з важливістю оцінки передумов виникнення CCЗ згідно із 

загальноприйнятою класифікацією Українського товариства кардіологів (2013) 

[102] нами було проведено дослідження щодо виявлення зв’язку розвитку ССЗ з 

такими факторами ризику як: маса тіла пацієнта , паління та цукровий діабет  та 

артеріальна гіпертензія [301].  

        Існує кілька моделей оцінки сумарного серцево-судинного ризику. Усі вони  

були створені на підставі проспективних досліджень і мають назву, відповідну до  

цих дослідженнь. Нижче наведена коротка характеристика найбільш широко- 

відомих моделей визначення сумарного ризику. Фрамінгенська шкала - це перша 

модель сумарного серцево-судинного ризику. Вона була розроблена на підставі 

найтривалішого проспективного дослідження (Framingham Heart Study, 1949-1984 

рр..), проведеного в американському місті Фрамінгем. У дослідження були 

включені 5209 чоловіків і жінок, завдяки цьому проекту були визначені фактори 

ризику ІХС, інсульту, раптової смерті та серцевої недостатності. Американська 

шкала ризику дозволяє прогнозувати смертельні і несмертельні випадки ІХС у 

найближчі 10 років  як у чоловіків, так і в жінок. Вона виявилася застосованою 

для когорти білих американців і афроамериканців, а також для Нової Зеландії. 

Прогнозований ризик має 2 градації: низький (<20%) і високий (> 20%). Значення 

10-20% оцінюється як середній, а рівень більше 40% іменується як дуже високий 

ризик. Для розрахунку ризику враховуються 5 факторів: два, ті що не 

немодифікуються (стать і вік) і три, що  модифікуються (куріння, рівень 

систолічного артеріального тиску і загальний холестерин). Протягом 15-20 років 

Фрамінгемского шкалу застосовували не тільки на американському континенті, а 
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й у європейських країнах. Варіант цієї моделі був адаптований і для України, 

проте у практичній медицині широкого застосування вона не знайшла [263]. 

Надалі європейськими експертами були опубліковані роботи, в яких аналізувалася 

доцільність застосування Фрамінгемської шкали в європейській популяції. Так, 

наприклад, у British Regional Heart Study її використання призвело до завищення 

абсолютного ризику коронарної смерті на 47%, а сумарного показника фатальних 

і нефатальних коронарних подій - на 57% [169]. Математична модель PROCAM у 

вигляді комп'ютерної програми CERCA (Coronary Events Risk Calculator) дає 

значно точніші дані за визначенням сумарного ризику. Модель розроблена на 

підставі результатів проспективного дослідження PROCAM (Мюнстер, 

Німеччина), і оцінює ризик розвитку ускладнень ІХС (ІМ, раптова смерть) у 

найближчі 8 років у чоловіків і у жінок у постменопаузальному періоді.  

Для розрахунку сумарного ризику в цій моделі використовується значно більше 

факторів ризику: 3 немодіфікованих (вік, ІМ в анамнезі, спадкова обтяженість)  

і 6 модифікованих (статус куріння, систолічний АТ, загальний холестерин, 

тригліцериди,ліпопротеїди високої густини, наявність цукрового діабету) [284] . 

Низьким вважається ризик менш ніж  20%, високим - понад 20%. Залежно від 

рівня сумарного ризику програма видає інформацію про цільові рівні 

ліпопротеїди високої та низької щільності, тригліцериди. Цією шкалою широко 

користуються в науково-дослідній сфері, оскільки вона більш інформативна, 

особливо в пацієнтів із множинними факторами ризику, наприклад, які 

страждають на метаболічний синдром [167]. У декількох багатоцентрових 

дослідженнях для оцінки ефективності дженериків як сурогатних кінцевих точок 

визначали рівень прогнозованого ризику за моделю PROCAM [134]. Головне 

обмеження для широкого застосування цього методу - програма заснована на 

дослідженні, проведеному в німецькій популяції. Поширення результатів цього 

національного дослідження на інші популяції недоцільне, оскільки кожна нація 

має свої соціально-етнічні особливості. Надалі були розроблені модифіковані 

варіанти комп'ютерної програми PROCAM з урахуванням всіх європейських 

популяцій. Однак ця модель менш доступна для широкого застосування у 
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рутинній лікарській практиці. ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ SCORE (Systematic 

Coronary Risk Evaluation) дана модель розроблена експертами Європейського 

товариства кардіологів на підставі даних проспективних досліджень, проведених 

у 12 країнах Європи, в тому числі в Україні за участю понад 205 тисяч хворих 

[260]. Дослідження почалося з кінця 70-х рр. і тривало 27 років. Оцінювався 10-

річний ризик розвитку смертельних випадків усіх захворювань, пов'язаних з 

атеросклерозом і АГ. Для розрахунку сумарного ризику аналогічно 

Фрамінгемскою шкалою, враховувалися: 2 немодифікованих  (стать, вік) і 3 

модифікованих фактори ризику (статус куріння, АТ систолічний, загальний ХС).  

Низьким вважається ризик менше 5%, високим - 5-10%, дуже високим - понад 

10% (табл. 2.3), (рис. 2.1.)  [260]. На відміну від Фрамінгемского дослідження, в 

якому оцінювався 10-річний ризик розвитку смертельних і несмертельних 

коронарних подій, європейська модель SCORE визначає 10-річний фатальний 

ризик усіх подій, пов'язаних з атеросклерозом (у тому числі ІМ, мозковий інсульт, 

ураження периферичних артерій) [133].  У 2003 році були створені два варіанти 

таблиць: для країн із низьким рівнем ризику ССЗ (Бельгія, Франція, Іспанія, 

Італія, Греція, Люксембург, Швейцарія, Португалія) і для країн із високим рівнем 

ризику (всі інші країни Європи, включаючи Україну) [166]. У майбутньому 

передбачається розробка таких шкал для кожної країни на підставі її 

статистичних даних (особливостей способу життя, харчування та ін.) [132] 

Короткий огляд характеристик трьох основних моделей з прогнозування розвитку 

сумарного серцево-судинного ризику показав, що в Україні для широкого 

застосування в практичній медицині найбільш оптимального застосування 

європейської шкали SCORE і відповідно до рекомендацій Європейської та 

Української Асоціацій кардіологів, нами була вибрана саме ця шкала [166, 271, 

327]. Ця модель зручна у використанні, оскільки: по-перше, враховуються 

визначення  факторів ризику не вимагає значних економічних витрат; по-друге, ця 

шкала розроблена з використанням даних українських досліджень, отже, 

враховуються соціально-етнічні особливості нашої країни; по-третє, за 
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допомогою шкали SCORE можна прогнозувати можливий ризик розвитку 

смертельних випадків усіх захворювань, пов'язаних з атеросклерозом [119]. 

 

 

Рис. 2.1.  Європейська шкала сумарного серцево-судинного ризику SCORE для 

країн із високим рівнем ризику. 

 

      Дослідження варіабельності серцевого ритму.  Аналіз ВСР проводили за 

допомогою систем добового дослідження варіабельності і турбулентності 

серцевого ритму «CardioSens 2008», «CardioSens + V3.0» та «CardioSens CS» 

(«МЕДІКА-ХАІ», Харків, Україна). Системи забезпечують зображення 

ритмокардіограм як у реальному часі, так і в записі до 72 годин, на екрані 

монітора з можливістю роздрукування на принтері, а також дає змогу отримати 
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таблицю значень, геометричних, статистичних, корреляційних спектральних 

показників ВСР, ритмограму, інтервалограму, спектрограму, скатерограму [76]. 

      За 12 годин до проведення дослідження пацієнтам відміняли прийом 

медикаментів, кави, алкоголю, рекомендували утриматися від емоційних  і 

фізичних навантажень. Усі методи та показники ВСР, які були використані у 

роботі, рекомендовані робочою групою Європейського товариства кардіологів і 

Північноамериканського товариства кардіостимуляції й електрофізіології [76]. 

           Для вивчення ВСР використовували просторово-часові, статистичні, 

геометричні, кореляційну ритмографію, просторово-спектральні методи. Для  

проведення часового методу, відповідно до стандартів, вводили параметр nn-

інтервал (normal-to-normal), який визначали,  як усі  інтервали  між послідовними 

комплексами  QRS, спричинені деполяризацією синусового вузла [5]. Часовий 

аналіз проводили статистичними  (при вивчені гістограми) і графічними (для 

аналізу варіаційної пульсограми) методами [8]. Розрізняли такі типи гістограм 

розподілу ритму серця: 1) нормальну гістограму, близьку за виглядом до кривих 

Гаусса, типову для здорових людей у стані спокою; 2) асиметричну – яка 

вказувала на порушення стаціонарності процесу, спостерігалася при перехідних 

станах; 3) ексцесивну - характеризувалася дуже вузькою основою і загостреною 

вершиною, реєструвалася при вираженому стресі, патологічних станах; 4) 

багатовершинну – була обумовлена наявністю синусового ритму (миготлива 

аритмія, екстрасистолія). Розрізняли також нормотонічні, симпатикотонічні  та 

ваготонічні підтипи гістограм, за якими судили про стан вегетативної нервової 

системи [9]. 

      При використанні просторово-часового методів будували та досліджували 

інтервалограми і скатерограми. В інтервалограмі по осі абсцис відмічали номери, 

а по осі ординат - довжину серцевих скорочень. У скатерограмі дві осі мали 

розмірність тривалості серцевих циклів, крапками відмічали координати пар 

тривалості  попереднього та наступного циклів. Скатерограма мала вигляд 

“хмари”, яка складалася з великої кількості крапок. Чим більша густина і менша 

величина “хмарки”, тим меншою вважали ВСР. Характер розподілу крапок у 
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“хмарці” свідчив про їх походження, відповідно, про одне-  чи декілька  джерел 

серцевого ритму [5]. 

       Статистичні методи - їх використовували для, безпосередньої кількісної 

оцінки варіабельності серцевого ритму, у певний  проміжок часу. При їхньому 

використанні кардіоінтервалограма розглядається  як сукупність послідовних 

часових проміжків інтервалів – RR. Статистичні характеристики динамічного 

ряду кардіоінтервалів містять: 

SDNN або CKO – сумарний показник варіабельності  величин інтервалів RR за 

весь досліджувальний період (NN- означає ряд нормальних інтервалів «normal to 

normal» за виключенням екстрасистол); 

CKO – середне квадратичне відхилення (виражається в мс); 

SDNN –стандартне відхилення  середніх значень SDNN з 5 хвилинних сегментів 

для запису середньої тривалості, багатогодинних або 24 годинних записів. 

Подібним чином можуть позначатись і стандарні відхилення інших показників; 

RMSSD – квадратний корінь із суми квадратів різниці величин послідовних пар 

інтервалів NN ( нормальних інтервалів RR); 

NN50 – кількість послідовних інтервалів NN, які різняться більше, ніж на 50 мс, 

отримані за весь період запису; 

PNN50 (%) – процент NN50  від загальної кількості послідовних пар інтервалів 

які різняться більше, ніж на 50 мс, отримані за весь період запису; 

SI – Cтрес індекс (індекс напруги регуляторних систем) – відображає  напругу  

регуляторних систем (ступінь переваги активності  центральних механізмів 

регуляції над автономними) 

IC – індекс централізації   відображає  перевагу  активності  центрального контура 

над автономним) [7]. 

      Геометричні методи базуються на розрахунку та інтерпретація закону 

розподілу  кардіоінтервалів як випадкових величин. При цьому будується  

варіаційна крива (крива розподілу кардіоінтервалів- гістограмма) і визначаються 

її основні  характеристики: Мо (Мода), Амо- (амплітуда моди), ВАР (варіаційний 

розкид). Мода – значення кардіоінтервала, яке найчастіше зустрічається в даному 
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динамічному ряді значень. При нормальному розподілі і високій  стаціонарності  

досліджуємого процесу Мо мало чим відрізняється від  математичного очікування 

(М). Амо – (амплітуда моди) – це число кардіоінтервалів, які відповідають  

значенню моди, в % до об’єму вибірки. Варіаційних розкид (М xD Mn) відображає 

ступінь варіативності  значень кардіоінтервалів  у досліджуємому динамічному 

ряді. Він вираховується  за різницею максимального (Мх) і мінімального (Мn)  

значень  кардіоінтервалів, і тому цей показник позначається як TINN (trangular 

interpolation of NN intervals) [5]. 

      У процесі побудови  гістограм (або пульсових пульсограм) першочергове 

значення має  вибір групування даних. Традиційним є підхід групування  

кардіоінтервалів за Баєвським,  у діапазоні від 400 до 1500 мс з інтервалом 50 мс. 

При  цьому об’ємі вибірки, групування і побудова варіаційної пульсограми є 

також стандартними  - 5 хвилин.  Інший метод побудови варіаційних пульсограм є  

у тому, що спочатку визначають модальне значення кардіоінтервала, а потім 

використовують діапазони по 50 мс, формують гістограми в обидві сторони від 

моди.  Даним розподілом і визначається індекс напруги регуляторних систем  

(Ін= Amo/ 2MO3/18/2012× Mx DMn) [7]. 

      Кореляційна ритмографія - суть цього методу полягає в графічному 

відображенні послідовних пар кардіоінтервалів (попереднього та наступного) у 

двохмірній координатній площині. При цьому вісь абсцис відкладається  

величина R-Rn, а по осі ординат - величина R-Rn-1. Графік і область точок, 

отриманих таким чином (плями Пуанкаре або Лоренца), називаються  

кореляційною ритмограмою або скатерограмою  (scater-россіювання). Цей метод 

оцінки ВСР належить до методів нелінійного аналізу і являється особливо 

корисним для випадків, коли на фоні монотонності ритму трапляються поодинокі 

і раптові порушення  (ектопічні скорочення і (або) «випадіння окремих серцевих 

скорочень. У процесі побудови скатерограми утворюється сукупність точок, 

центр яких знаходится на бисектрисі. Відстань від центра до початку осей 

координат відповідає найбільш очікуваній тривалості серцевого циклу (Мо). 

величина відхилення точки від бісектриси вліво показує, наскільки даний  
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серцевий цикл коротший попереднього, вправо від бісектриси – наскільки від 

довший від попереднього. 

       Як правило, вираховують такі показники скатерограми: 

- довжина основної (без екстрасистол і артифактів), «хмари» (довга вісь 

еліпса –L) відповідає варіаційному розмаху. За фізіологічним змістом цей 

показник не відрізняється від SDNN, тобто відображає сумарний ефект 

регуляції ВСР, але вказує на максимальну амплітуду коливань тривалості 

інтервалів R-R; 

- Ширина скатерограми ( перпендикуляр до довгої осі, проведений  через її 

середину – w) 

- Площа скатерограми вираховується за формулою площини еліпса:  

    S =(π*L*w)/4/ 

       Початкова  форма скатерограми представляє собою еліпс, витягнутий уздовж 

бісектриси. Саме така форма еліпса означає, що до дихальної додана певна 

величина не дихальної аритмії. Форма скатерограми у вигляді круга означає, 

відсутність не дихальних компонентів аритмії. Вузький овал відповідає перевазі 

не дихальних компонентів у загальній  варіабельності серцевого ритму, яка 

визначається довжиною «хмари». 

       При аритміях, коли  кількісні методи статистичного і спектрального аналізу 

варіабельності серцевого ритму малоінформативні, рекомендовано 

використовувати оцінку кореляційної ритмограми (скатерограми) [9]. 

        Спектральні методи аналізу ВСР отримав найбільше розповсюдження у 

практичній медицині. Аналіз спектральної густини напруги  коливань дає 

інформацію про розподіл  напруги в залежності від частоти коливань. 

Використання спектрального  аналізу дозволяє кількісно оцінити  різноманітні  

частотні  складові коливань серцевого ритму і наглядно  графічно уявити 

співвідношення різних компонентів серцевого ритму, які відображають 

активність певних складових регуляторного  механізму. Розрізняють 

параметричні і непараметричні методи спектрального аналізу. До перших 
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належить  авторегресивний аналіз, до других – швидке перетворення Фур’є  і 

періодограмний аналіз [116].  

        При спектральному аналізі ВСР важливе значення має об’єм аналізу вибірки. 

При записах виділяють три головні спектральні компоненти. Ці компоненти 

відповідають діапазонам дихальних хвиль, повільних хвиль 1-го і 2-го порядків. У 

світовій науковій  літературі відповідні спектральні компоненти  отримали назви 

високочастотних (Ніgh Frequency – HF)  низькочастотних (Low Frequency –LF)  і 

дуже низькочастотних (Very Low Frequency –VLF) [152]. 

      Просторово-спектральний метод базуються на побудові спектрів 

послідовності довжин серцевих циклів. Для цього використовували метод 

швидкого перетворення Фур'є або авторегресивний. Важливими 

характеристиками спектру була його напруга чи напруга його окремих ділянок 

(зон, компонент, доменів). У спектрі виділяли чотири характерні зони [151]: 

        Частотні діапазони кожних із вищезазначених трьох спектральних 

компонентів  вираховували згідно євро-американським рекомендацій (2012 року):  

      Ультранизький компонент (Ultra Low Friquencу (ULF) - зона наднизьких 

частот (0-0,0033  Гц). 

       Дуже низькочастотний компонент ( повільні хвилі 2 –го порядка) Very Low   

Friquencу (VLF) - зона дуже низьких частот –(0,0033- 0,04) Гц , (25-333) сек. 

      Низькочастотний компонент (повільні хвилі 1-го порядка) Low Friquencу (LF) 

- зона низьких частот (0,04- 0,15) Гц, (6,5 -2,5) сек. 

      Високочастотний компонент (дихальні хвилі) High Friquencу (HF) - зона 

високих частот – (0,15-0,4) Гц, ( 2,5-6,5) сек [249]. 

     При спектральному аналізі, як правило, для кожного з компонентів 

вираховували абсолютну сумарну напругу в діапазоні, середню напругу в 

діапазоні,  значення  максимальної гармонії і відносне значення  у відсотках від 

сумарної потужності в усіх діапазонах (Total Power – TP). При цьому ТР 

визначається як сума потужностей HF, LF, VLF. За даними спектрального аналізу 

серцевого ритму вираховуються  наступні показники:  а) індекс централізації ІЦ 
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(Index of centralization IC = (HF+LF)/VLF)  і індекс вагосиматичної взаємодії 

LF/HF [113, 249]. 

        Потужність зони VLF дозволила оцінити  міру  впливу нейрогуморальних 

факторів. Розмір і співвідношення різних хвиль серцевого ритму  зон LF і HF 

визначалися симпато-парасимпатичним балансом і  парасимпатичною регуляцією 

відповідно [114]. Крім амплітуди компонентів, визначали також TP - загальну 

напругу спектра, яка відображала сумарну активність вегетативних впливів на 

серцевий ритм і LF/HF - відношення напруг низьких частот до напруг високих, 

значення якого свідчило про баланс симпатичних і парасимпатичних впливів [11].   

   

         Дослідження турбулентності серцевого ритму.  У процесі  дослідження 

турбулентності серцевого ритму визначали  початок турбулентності (turbulence 

onset) (ТO) та нахил турбулентності (turbulence slope) (ТS). ТO - це величина 

зростання частоти синусового ритму зразу після ШЕ, а TS – це інтенсивність 

сповільнення синусового ритму, яке виникає в результаті зростання частоти 

серцевих скорочень. 

      Тo розраховується, як співвідношення різниць і між сумами значень перших 

двох синусових інтервалів RR, які виникають за ШЕ, і наступних двох синусових 

RR інтервалів перед ШЕ до суми двох синусових RR інтервалів до ШЕ, виражене 

у відсотках. Для розрахунку Тo використовується наступна формула: 

ТO (%) = 100×{RR[1]+RR[2]) –(RR[-3]+ RR[-2])}/(RR[-3]+RR[-2]),  

       де RR-2 та RR-3  - перший та другий синусові  RR інтервали, які передують 

ектопічному комплексу; RR1 та RR2- перші та другий  синусові RR інтервали, які  

ідуть зразу після компенсаторної паузи. 

      Для визначення TS (мс/RR) розраховували нахил змін RR інтервалів за 

допомогою прямих ліній регресії для кожних 5 RR інтервалів з наступних 20 за 

компенсаторною паузою RR[1]+RR[5]), RR[2]+RR[6])… RR[16]+RR[20]). За 

значення TS брали максимальний позитивний регресійних нахил.  

    Нормою вважається  значення параметрів  акселерації (Т0 ≤ -1,5)  і децелерації 

(ТS≥2,5) синусового циклу.  Якщо параметр акселерації  ((ТO<0,0) та ТO≥ -1,5)) 
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або  децелерації ((ТS>0,5) та (ТS<2,5)),  які  йдуть за передчасними 

шлуночковими скороченнями (ТСР) є дещо нижчі за норму.  Якщо параметр 

акселерації  (ТO>0,0)  або  децелерації ((ТS<0,5),  які  йдуть за передчасними 

шлуночковими скороченнями (ТСР), є суттєво нижчими за  норму, і на такі явища 

треба звернути увагу, тому що ризик виникнення життєво-небезпечної ектопіі є 

вкрай високий [221]. Зростання частоти скорочень  синусового ритму і наступне 

за ним короткочасне сповільнення, вважають фізіологічною відповіддю на ШЕ 

[141]. Показники ТСР можна виміряти для кожної ШЕ і вони можуть бути 

представлені попереднім значенням зі стандартним відхиленням, крім того, 

допускається середнє значення для груп ШЕ, які відповідають будь-яким 

критеріям відбору, наприклад, нормалізованому  інтервалу щеплення. З аналізу 

вилучалися  RR,  які відповідають такими  показникам: інтервали <300 мс,  >2000 

мс, з різницею між попередніми синусовими інтервалами >200 мс, і з відмінністю 

>20 % від середнього з 5 послідовних синусових інтервалів. До оцінки ТСР 

допускалися тільки ті записи ЕКГ, в яких є ШЕ з індексом передчасності > 20 % і 

постекстасиситолічним  інтервалом, що є  довшим за  середній  RR на 20 %  і 

більше [221]. 

        Під час аналізу холтерівських записів з метою встановлення зв’язку явищ 

подовження Q-T сегменту і турбулентності серцевого ритму було проведено 

детальний аналіз довжини QТ і Q-Tc cегмента. Q-Tc  розраховувався по формулі 

H.Bazett, як співвідношення тривалості Q-T  (mc) інтервала  до корня  квадратного  

з попереднього RR (c) інтервала. За данною методикою  розрахунку  Q-Tc, у нормі  

в дорослих не повинен  перевищувати 440 мс [211, 339].   

 

         Оцінка величини коефіцієнти уповільнення серцевого  ритму ( Phase-

rectified signal averaging). Метод Phase-rectified signal averaging (PRSA) дозволяє 

оцінювати закономірності прискорення і сповільнення  серцевого ритму в умовах 

невизначеності фази наступної хвилі ритму серця [226, 298]. Для цього вибирали 

у якості прив'язки певну фазу коливального процесу і об'єднували окремі 

коливання, представивши їх як синфазні [261]. Процес усереднення практично 



100 

 

виключає особливості, які не мають повторень. В якості  вузлових точок відліку  

(anchor) запропоновано використовувати точки, де спостерігається збільшення 

або зменшення значень часового ряду інтервалів RR [227]. Процедура 

усереднення проводиться і у деяких віддалених вузлових точках, при такому 

розгляді сегменти тимчасового ряду, прив'язані до точок відліку, можуть 

перекриватися [291]. Навіть при наявності такої кількості умовностей при 

усередненні коливань серцевого ритму виходять криві, що мають змістовні 

особливості [211].  У  нашому дослідженні використовували результати обробки 

добових записів ЕКГ, зроблених за допомогою системи холтерівського 

моніторування Cardiosens (Медика-ХАІ, м. Харків, Україна). Порівнювалися  

тимчасові ряди RR інтервалів формували шляхом їх експорту в текстовий файл, 

який реалізується в системі Cardiosens v3.0. 

         Оцінку критеріїв прискорення (AC) і уповільнення (DC) ритму серця 

проводили за допомогою програми, написаної в середовищі Matlab 7.0 відповідно 

до формули, наведеної вище (PRSA алгоритм доступний для некомерційного 

використовування від www.prsa.eu).  При виконанні роботи  був використаний 

оригінальний алгоритм, який був розроблений Робочою Групою Біологічних 

сигналів  Мюнхенського технічного університету під керівництвом Professor Dr. 

Georg Schmidt  (Working Group of Biological Signal Analyses in Technische 

Universität München) та затверджений  International Society for Holter and 

Nonivasive Electrophysiology Consensus та  American Heart Association/American 

College of Cardiology Foundation/Heart Rhythm Society Scientific в 2008 році [208, 

209, 212, 221, 223, 226, ,227, 229, 256, 270, 283]. Коефіцієнти уповільнення ритму - 

deceleration capacity (DC)   поділявся  на низькій (> 4,5 мс), середній  (4.5-2.5 мс) і 

високий (≤ 2,5 мс). Величина DC ≤  4,5 мс вважалася патологічною [222, 223]. 

 

       Методи реєстрації артеріального тиску. Основним методом виявлення  АГ 

та оцінки ефективності терапії в повсякденній практиці залишається  одно- або 

кількаразове (триразове за рекомендаціями ВООЗ) вимірювання АТ за методом 

М.С. Короткова [172]. Аускультативний метод нині є офіційним еталоном не 

http://www.prsa.eu/
http://www.prsa.eu/
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інвазивного визначення АТ для діагностики АГ [314, 320]. Усім пацієнтам, які 

брали участь у дослідженні проводилося щоденне вимірювання АТ 

аускультативним методом з точністю до 2 мм рт.ст. Вимірювання АТ 

проводилося відповідно до  «Правил вимірювання АТ згідноз  рекомендаціями 

ВООЗ (1996) і Американської Асоціації Серця (1993)» [172]:  

1. АТ вимірювався в лежачому положенні, середина плеча, де накладалась 

манжетка, знаходилася на рівні серця. 

2. Пацієнти перед вимірюванням АТ не вживали каву, не палили тютюн, не 

виконували важку фізичну роботу впродовж не менше 30 хв перед 

вимірюванням АТ. 

3. Ширина манжетки дорівнювала 12-13 см, а довжина 35 см так, що  

манжетка займала не менше 2/3 довжини плеча. У хворих із об'ємом плеча 

більше 35 см використовували довшу манжетку. Манжетку накладали так, 

що її нижній край був на 2 см вище ліктьової ямки. 

4. Вимірювання АТ проводилося на обидвох руках. У випадку різниці рівня 

АТ орієнтир робився за більшим значенням, і в подальшому всі 

вимірювання АТ проводилися на цій руці [9]. 

      Ризик розвитку ускладнень АГ – інфаркту міокарда, інсульту, смерті від 

серцево-судинної паталогії безпосередньо залежить від коливань добової 

активності біологічних систем організму [22, 315]. Однією з важливих  

хронобіологічних  детермінант  пошкодження  органів-мішеней є циркадний ритм 

АТ [315]. Застосування методу добового (24-годинного) моніторингу АТ (ДМАТ) 

у комплексі обстеження  хворих із  серцево-судинною патологією дає змогу 

значно покращити якість діагностики та оптимізувати лікування даної категорії 

пацієнтів [36, 22]. Для підтвердження діагнозу «гіпертонічна хвороба» і 

виключення діагнозу «гіпертензія білого халату» було проведено добове 

моніторування артеріального тиску. ДМАТ виконували  з допомогою апарата 

ABPМ-04 «Meditec» (Угорщина). Прилад  відповідає  світовим стандартам 

ААМІ/ANSI (США) та BHS (Великобританія) [316]. У відповідності до вимог 

Американської асоціації ДМАТ (NBREP) та рекомендацій четвертої міжнародної 
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конференції з проблем добового моніторування  АТ в амбулаторних умовах 

(Бельгія 1994) загальна кількість вимірювань початково складала не менше 50 

протягом доби, інтервал між вимірюваннями  складав 15 хв - за день і 30 хв – 

уночі [36, 22]. Окрім того, пацієнту за потреби пропонувалося проводити 

додаткові ручні вимірювання АТ. Паралельно до моніторування пацієнти вели 

щоденник активності протягом доби.  Обстеження вважалося  якісним за умови 

наявності не менше двох якісних вимірювань протягом години, або до 30 % 

невдалих вимірювань протягом доби. Математичну обробку результатів ДМАТ 

проводили з допомогою комп’ютерної програми для графічного ведення й 

розшифрування ABPMBASE,  рекомендованої фірмою «Meditec» (Угорщина) 

[145].      

       Під час аналізу ДМАТ оцінювали такі групи показників: середні значення АТ 

(величина середньодобового тиску за добу, за день і ніч окремо, середній 

систолічний та діастолічний АТ, середній за добу гемодинамічний АТ (СрАТ), 

пульсовий АТ (ПАТ) для систолічного і діастолічного тиску, дня і ночі окремо, 

навантаження АТ, добовий ритм АТ, варіабельність АТ.  Для кількісної оцінки 

величини  навантаження підвищеним  АТ, визначали індекс «навантаження 

тиском» або «під кривою», який відображав площину під кривою добового 

графіку АТ, що була вище за нормальні або «безпечні» величини АТ. Індекс 

обчислювався окремо як для систолічного, так і діастолічного АТ, як для всього 

періоду моніторування, так і для денного і нічного періодів.   Найбільш надійним 

і важливим показником добового ритму  АТ було його нічне зниження, яке 

відображалося у відсотках від середньої денної величини (добовий індекс - ДІ) 

[120]. При цьому визначали не тільки амплітуду добових коливань АТ, а й 

оцінювали фазність. Для її оцінки застосовували так званий  «косинорний» метод, 

коли добовий ритм АТ виражали у формі косинусоїди з періодом коливань 24 

години. Визначали  амплітуду ритму та його акрофазу. 

      Добовий індекс вираховували окремо як для систолічного, так і діастолічного 

АТ (ДІсАТ, ДІдАТ). 

 ДІсАТ= (ссАТд-ссАТн)/ссАТд   100 %; 
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ДІдАТ= (сдАТд-сдАТн)/сдАТд   100 %; 

      Де: 

-    ссАТд, сдАТд - середній АТ вдень, систолічний і діастолічний відповідно; 

- ссАТн, сдАТн - середній АТ вночі, систолічний і діастолічний відповідно. 

      Під час вираховування індексу часу визначали відсоток часу, протягом якого 

величини АТ були більшими за критичний (безпечний) рівень. У якості 

критичного АТ  використовували показник 140/90 мм рт.ст. вдень і 120/80 мм 

рт.ст.- вночі. Індекс площі визначали як величину площі, обмежену зверху 

графіком  функцій залежності  тиску від часу, а знизу – кривою порогових 

(«безпечних») значень. При цьому величина площі залежала як від ступеня 

перевищення критичного рівня, так і від тривалості перевищення, а також від часу 

аналізу. Аналізуючи варіабельності АТ, передбачали оцінку відхилень АТ від 

кривої добового ритму - стандартне відхилення від середньої величини.  Згідно зі 

значенями коливань добового ритму АТ  застосовували такий розподіл хворих:  

1) Нормальне зниження АТ вночі (від 10 до 20 %) - dipper 

2) Недостатнє зниження (від 0 до 10 %) – non-dipper 

3) Підвищений ступінь нічного зниження АТ (більше 20 %) - hyper-dipper 

4) Стійке підвищення АТ вночі – нічний АТ більший від денного – night –

peaker [9,22]. 

 

        Ехокардіографія. Із метою діагностики функціональних можливостей і 

резервів серця  проводилась ехокардіографія [92]. Ехокардіографія проводилась 

на УЗД-апаратах  «Philips HD» (Нідерланди) та «APLIO 420» (САNON, Японія) в  

М- і В- режимі з парастернальної, субкостальної, супрастернальної та апікальної 

позицій.  

      Визначали такі показники: 

- діаметр аорти (Аорта); 

- діаметр легеневої артерії (ЛА); 

- товщину стінки лівого передсердя (ЛП); 

- кінцевий діастолічний розмір (КДР); 
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- кінцевий систолічний розмір (КСР); 

- ударний об’єм (УО); 

- кінцевий діастолічний об’єм (КДО); 

- кінцевий систолічний об’єм (КСО); 

- фракцію викиду (ФВ); 

- товщину міжпередсердної перетинки в діастолу (МПд); 

- товщину міжпередсердної перетинки в систолу (МПс); 

- товщину задньої стінки лівого шлуночка в систолу (ЗСЛШс); 

- товщину задньої стінки лівого шлуночка в діастолу (ЗСЛШд); 

- товщину стінки правого шлуночка (ПШ); 

- масу міокарда ЛШ (ММЛШ), г – за формулою Devereux et al. [130]: 

    ММЛШ = 0,81,04 [(МШПд + КДР + ЗСЛШд)3 – КДР3] + 0,6; 

- індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ), г/м2 : ІММЛШ = ММЛШ/S, 

де   

     S-площа поверхні тіла, встановлена за стандартними номограмами;  

- відносну товщину стінки ЛШ (ВТС): ВТС = 2ЗСЛШд / КДР. 

         За величиною ІММЛШ хворих поділяли  за типами геометричних моделей 

ЛШ: нормальна геометрія (ІММЛШ<125 г/м2, ВТС<0,45), концентричне 

ремоделювання (ІММЛШ<125 г/м2, ВТС>0,45), ексцентрична гіпертрофія 

(ІММЛШ>125 г/м2, ВТС<0,45), концентрична гіпертрофія (ІММЛШ>125 г/м2, 

ВТС>0,45) [130]. До уваги брали критичні рівні ММЛШ, запропоновані Є.П. 

Свищенко: ММЛШ від 150 до 199 г вважали помірною, а понад 200 г – 

вираженою [99]. Притаманними для помірної ГЛШ вважали числові значення 

ІММЛШ, більші від 90 г/м2, але менші від 120 г/м2.. «Критичним», прогностично 

несприятливим критерієм слугувала величина цього показника понад 120 г/м2 [84, 

303]. 

             Із метою розробки та впровадження концепції профілактики та лікування 

фатальних ускладнень у популяції осіб із високим і дуже високим серцево-

судинним ризиком на підставі оцінки стану варіабельності та турбулентності 

серцевого ритму, величини коефіцієнта сповільнення серцевого ритму - 
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deceleration capacity (DC) та довжини інтервалу Q-T разом із науковцями 

Національного Аерокосмічного Університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський  

авіаційний інститут» (акад. Зеленський А.А, к.тех.н Шульгін В.І., к.тех.н. 

Наседкін К.В., м.н.с. Печенін О.В, Федотенко В.В.), було створено програмне 

забезпечення щодо розрахунку шкали ризику виникнення та прогресування 

життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті у хворих із високим та 

дуже високим серцево-судинним ризиком та хворих на серцево-судинні 

захворювання – Шкалу прогнозування раптової серцевої смерті ( шкала ПРС) 

або Sudden Death Forecast scale (SDF scale). При створені шкали базувалися  на 

рекомендація,  протоколах , стандартах розроблених  International Society for 

Holter and Nonivasive Electrophysiology Consensus (2018), American Heart 

Association/American College of Cardiology Foundation/Heart Rhythm Society 

Scientific Statement on noninvasive risk stratification techniques for identifying patients 

at risk for sudden cardiac death (2018), Heart rate vareability. Standarts of 

measurement, physiologycal interpretation and clinical use. Task Forse of European 

Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and 

Electrophysiology (2018),  робочою Групою Біологічних сигналів  Мюнхенського 

Технічного Університету під керівництвом Professor Dr. Georg Schmidt  (Working 

Group of Biological Signal Analyses in Technische Universität München) та 

затверджений  International Society for Holter and Nonivasive Electrophysiology 

Consensus та  American Heart Association/American College of Cardiology 

Foundation/Heart Rhythm Society Scientific в 2018 роках та  результатах власних 

досліджень [38-60, 208, 209, 212, 221, 223, 226, ,227, 229, 256, 270, 283, 361-163].    

       За  основу шкали ми взяли систему ПАРС (показник активності регуляторних 

систем). Він обчислюється в балах за спеціальним алгоритмом, що враховує 

статистичні показники, показники гістограми і дані спектрального аналізу 

кардіоінтервалів. ПАРС дозволяє диференціювати різні ступені напруги 

регуляторних систем. ПАРС був запропонований ще на початку 80-х років 

(Баєвський Р.М. та ін., 1964) і виявився досить ефективним в оцінці адаптаційних 

можливостей організму, але враховував лише показники варіабельності серцевого 
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ритму  (рис. 2.2.). [5-11]. Алгоритм його обчислення поступово вдосконалювався і 

на даний час розроблений новий алгоритм. Він враховує значення усіх основних 

показників варіабельності серцевого ритму плюс нових, таких, як показники 

турбулентності серцевого ритму (параметри  акселерації - То і децелерації  Тs 

синусового циклу) та коефіцієнт уповільнення серцевого ритму (DC). Значення 

ПРС виражаються в балах від 1 до 10. Розподіл  балів був зроблений згідно з 

прогностичною цінністю  кожного з показників. Із показників варіабельності 

серцевого ритму було вибрано  показники: TP (сумарна потужність спектра 

варіабельності серцевого ритму або  сумарний рівень активності регуляторних 

систем) – 1 бал, LF/HF – (відношення значень низькочастотного і 

високочастотного компонента варіабельності серцевого ритму - співвідношення 

рівнів активності центрального і автономного контурів регуляції) – 1бал, HF 

(потужність спектра високочастотного компонента варіабельності, що вказує на  

рівень активності парасимпатичної ланки регуляції організму) – 1бал. Зміна 

показників турбулентності серцевого ритму - параметри  акселерації ТO   та  

децелерації ТS синусового циклу оцінені по 2 бали кожний. Скорочення 

коефіцієнта сповільнення серцевого ритму (DC) – 2  бали, подовження  інтерівалу 

Q-T було оцінено в 1 бал. Нарахування балів відбувається при переході показника 

за фізіологічно допустими норми (рис. 2.3). 

          Під час  спектрального аналізу варіабельності серцевого ритму  аналізували 

абсолютну сумарну напругу (Total Power – TP), яка відображає сумарну 

активність вегетативних впливів на серцевий ритм; HF - потужність 

високочастотної складової спектра (дихальні хвилі),  активність симпатичного 

відділу вегетативної нервової системи, як одного з компонентів вегетативного 

балансу, можна оцінити за ступенем гальмування  активності  автономного 

контура регуляції, за який відповідає парасимпатичний відділ, вагусна активність 

є основою складової високочастотного компонента;  LF/HF - відношення напруг 

низьких частот до напруг високих, значення якого свідчить про баланс 

симпатичних і парасимпатичних впливів (табл. 2.3). 



 

 

 

Рис. 2.2. Шкала  системи ПАРС (показник активності регуляторних систем) (Баєвський Р.М. та ін., 1964) [6,10,11] 
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Рис. 2.3. Шкала варіабельності серцевого ритму 



 

 

      Значення  LF/HF і  HF  показників  прекрасно корилюється з іншим 

показником - коефіцієнтом сповільнення серцевого ритму (DC) [208, 212, 221, 

256, 270]. Відповідно  нараховувалося по 1  балу за вихід результату дослідження  

за вище  описаними показниками  нижче норми по показниках - ТР ( менше 2448 

мс2) та HF (  менше 754 мс2) і за показником LF/HF > 2,0. 

 

 Таблиця 2.3          

Норми спектральних показників варіабельності серцевого ритму 

Величина Одиниці Нормальні значення (М+m) 

ТP мс2 3466 ± 1018 

НF мс2 1170 ± 416 

LF/HF  1,5-2,0 

  

      Показники турбулентності серцевого ритму -  параметри  акселерації ( ТO ≤ -

1,5)  і децелерації ( ТS ≥ 2,5) синусового циклу, які  виникають після передчасних 

шлуночкових скорочень є нормальними – бали не нараховувались. Якщо 

параметр акселерації  ((ТO<0,0) та ТO≥ -1,5)), або  децелерації ((ТS>0,5) та 

(ТS<2,5)),  які  виникають  за передчасними шлуночковими скороченнями  є дещо 

нижчими від  норми, або якщо параметр акселерації  (ТO>0,0 )  або  децелерації  

(ТS<0,5),  які  виникають унаслідок передчасних шлуночкових скорочень  є 

суттєво нижче норми - нараховували  відповідно 2 (дещо нижчі від норми)  або 4 

бали (суттєво нижчі від норми) (рис. 2.4., рис. 2.5.). 

        У процесі виконання роботи  було використано оригінальний алгоритм, 

розроблений Робочою Групою Біологічних сигналів  Мюнхенського Технічного 

Університету під керівництвом Professor Dr. Georg Schmidt  (Working Group of 

Biological Signal Analyses in Technische Universität München) та затверджений  

International Society for Holter and Nonivasive Electrophysiology Consensus та  

American Heart Association/American College of Cardiology Foundation/Heart 

Rhythm Society Scientific в 2008 році [209, 212, 221, 223, 227, 229, 256, 270, 283]. 



 

 

  

Рис. 2.4. Турбулентність серцевого ритму ( частина 1) 
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Рис. 2.5.  Турбулентність серцевого ритму ( частина 2) 



 

 

       Коефіцієнти сповільнення ритму - deceleration capacity (DC)   поділявся  на 

низький (>4,5 мс), середній  (4,5-2,5 мс) і високий (≤ 2,5 мс). Величина DC≤ 4,5 мс 

вважалася патологічною і відповідно нараховувалося 2 бали (рис. 2.6.). 

Подовження  інтервала Q-T є незалежним  фактором  ризику розвитку  життєво-

небезпечних  аритмій та раптової смерті при  багатьох  захворюваннях і клінічних 

станах, які  впливають на його подовження. Коригований інтервал Q-T (Q-Tc) -  

розраховувався  як співвідношення  тривалості  Q-T  (mc) інтервалу  до корня  

квадратного  з попереднього  RR (c). При даній методиці  розрахунку   Q-Tc, в 

нормі  у дорослих не повинен  перевищувати 440 мс., при перевищені – 

нараховувався 1 бал.    

       На підставі аналізу значень ПРС можуть бути діагнозтовані наступні 

функціональні стани: 

1. Стан оптимальної напруги регуляторних систем, необхідний для підтримки 

активної рівноваги організму із середовищем. Ризик появи життєво-небезпечних 

аритмій та раптової серцевої смерті є дуже низьким (норма, ПРС=1-2). 1 бал – 

вказує за оптимальну ступінь адаптації серцево-судинної системи  в умовах 

зовнішнього середовища.  2 бала  - вказує за задовільний ступінь адаптації 

серцево-судинної системи  в умовах довкілля.  

2. Стан помірної напруги регуляторних систем, коли для адаптації до умов 

довкілля організму потрібні додаткові функціональні резерви. 3. Стан вираженої 

напруги регуляторних систем, яке пов'язане з активною мобілізацією захисних 

механізмів, у тому числі, з підвищенням активності симпатико-адреналової 

системи і системи гіпофіз-наднирники. Ризик появи життєво-небезпечних аритмій 

та раптової серцевої смерті є  помірним. (ПРС=5-6). 5  балів  - недостатній ступінь 

адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього середовища. 6  балів  - 

незадовільний  ступінь адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього 

середовища, але гемостаз організму збережений.  

4. Стан перенапруги регуляторних систем, для якого характерна недостатність 

захисно-пристосувальних механізмів, їхня нездатність забезпечити адекватну 

реакцію організму на вплив факторів довкілля. 



 

 

 

Рис. 2.6. Коефіцієнти уповільнення ритму - deceleration capacity (DC)  та прискорення серцевого ритму acceleration 

capacity (AC)   



 

 

Тут надлишкова активація регуляторних систем уже не підкріплюється 

відповідними функціональними резервами. Ризик появи життєво-небезпечних 

аритмій та раптової серцевої смерті є  високим (ПРС=6-8). 7  балів  - 

незадовільний  ступінь адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього 

середовища, але гемостаз організму збережений , але працює в стані компенсації. 

8 балів – неспецифічні преморбітні стани, гемостаз порушений, компенсація 

порушена. 

5. Стан виснаження (астенізація) регуляторних систем, при якому активність 

регуляторних механізмів знижується (недостатність механізмів регуляції) і 

з'являються характерні ознаки патології. Тут специфічні зміни чітко переважають 

над неспецифічними. Ризик появи життєво-небезпечних аритмій та раптової 

серцевої смерті є дуже високим.  (ПРС=8-10).  9 балів – специфічні преморбітні 

стани. 10 – балів – нозоологічні форми патології. 

    Програмою передбачена видача на екран і на друк спеціального висновку за 

результатами обчислення ПРС (рис. 2.7.). Цей висновок супроводжується 

графіком у вигляді «сходів станів»,  розробленої в галузі донозологічної 

діагностики. При цьому виділяються три зони функціональних станів для 

наочності представлених у вигляді «світлофора». Шкала «Світлофор» є добре 

зрозумілою для кожної людини, «водія чи пішохода». ЗЕЛЕНИЙ колір означає, 

що все гаразд, можна рухатися далі без побоювань. Не потрібно жодних 

спеціальних заходів з профілактики та лікування. ЖОВТИЙ - вказує на 

необхідність підвищеної уваги до свого здоров'я. Функціональний стан організму: 

«потрібно зупинитися і озирнутися, перш ніж рухатися далі». Іншими словами, 

тут ідеться про необхідність проведення оздоровчих і профілактичних заходів, 

про більш уважне ставлення до свого стану. Нарешті ЧЕРВОНИЙ свідчить про те, 

що далі рухатися не можна, необхідно вжити серйозні заходи щодо свого 

здоров'я.  Тут потрібно спочатку діагностика, а потім і лікування можливих 

захворювань.  Виділення зеленої, жовтої і червоної зон здоров'я дозволяє 

характеризувати функціональний стан людини з точки зору ризику розвитку 

хвороби.     



 

 

 

  Рис. 2.7. Шкала прогнозування раптової серцевої смерті ( шкала ПРС) або Sudden Death Forecast scale (SDF scale) 



 

 

Для кожного ступеня «сходи станів» передбачено «діагноз» функціонального 

стану за ступенем вираженості напруги регуляторних систем.  Крім того, є 

можливість приналежності обстежуваного до одного з 4 функціональних станів за 

прийнятою в донозологічній діагностиці класифікації: 

-  стан норми або стан задовільною адаптації, 

-  стан функціональної напруги, 

-  стан перенапруги або стан незадовільної адаптації, 

- стан виснаження регуляторних систем або зрив адаптації. 

- Ризик появи життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті. 

       Необхідно відзначити, що ПРС немає аналогів в зарубіжних дослідженнях, 

оскільки в даний час, судячи зі стандартів запропонованих Європейським 

товариством кардіологів та Північно-Американським товариством з 

електрофізіології.     Їх основна увага не дає можливості використання аналізу 

варіабельності серцевого ритму для оцінки вегетативного гомеостазу, 

співвідношення активностей симпатичного і парасимпатичного відділів 

вегетативної нервової системи і стану барорефлекторной функції, не існує 

програми чи калькулятора щодо прогнозування появи життєво-небезпечних 

порушень серцевого ритму на основі сукупного значення показників - як 

варіабельності, так і  турбулентності серцевого ритму. Дана шкала впроваджена у 

базову програму холтерівського моніторування варіабельності та турбулентності 

серцевого ритму «СardioSens» ( ХАІ-Медіка, Харків, Україна) (рис. 2.8.). У списку 

нижче зазначено перелік показників варіабельності ритму серця, що 

обчислюються при використанні базової програми апаратно-програмного 

комплексу «Сardiosens». Більшість належить до результатів спектрального 

аналізу. Це, однак, не означає, що у клінічних і фізіологічних дослідженнях слід 

віддавати перевагу даними спектрального аналізу. Число спектральних 

показників істотно зросла тому, що у кожному з чотирьох  частотних діапазонів 

обчислюються по п’яти  показниках: потужність в абсолютних і відносних 

величинах, середня потужність, максимум потужності, а також значення 

домінуючого періоду. 



 

 

 

Рис. 2.8. Взірець протоколу добового моніторування варіабельності та турбулентності серцевого ритму  

 

 



 

 

Дослідник має можливість вибрати в кожному конкретному випадку той 

показник, який виявився найбільш інформативним. Нижче представлено основні 

показники варіабельності та турбулентності серцевого ритму і їх коротка 

фізіологічна інтерпретація для записів:  

1. HR (Частота пульсу) - Середній рівень функціонування системи кровообігу. 

2. SDNN (Стандартне відхилення повного масиву кардіоінтервалів) - Сумарний 

ефект вегетативної регуляції кровообігу. 

3. RMSSD (Квадратний корінь суми різниць послідовного ряду кардіоінтервалів) - 

Активність парасимпатичної ланки вегетативної регуляції. 

4. pNN50 (Число пар кардіоінтервалів з різницею більше 50 мс. В % до загальної 

кількості кардіоінтервалів в масиві) - Показник ступеня переваги парасимпатичної 

ланки регуляції над симпатичним (відносне значення). 

5. CV (Коефіцієнт варіації повного масиву кардіоінтервалів) - Нормований 

показник сумарного ефекту регуляції. 

6. MxDMn (TINN *) (Різниця між максимальним і мінімальним значеннями 

кардіоінтервалів) - Максимальна амплітуда регуляторних впливів. 

7. МxRMn (Відношення максимального за тривалістю кардіоінтервала до 

мінімального) - Відносний діапазон регуляторних впливів. 

8. Mo (Мода) - Найбільш імовірний рівень функціонування серцево-судинної 

системи. 

9. AMoSD (Амплітуда моди поширення класу SD) - Умовний показник активності 

симпатичної ланки регуляції. 

10. AMo50 (Амплітуда моди поширення класу 50 мс) - Умовний показник 

активності симпатичної ланки регуляції. 

11. AMo7,8 (Амплітуда моди поширення класу 1/128 с) - Умовний показник 

активності симпатичної ланки регуляції 

12. SI (Стрес-індекс) - Ступінь напруги регуляторних систем (ступінь переваги 

активності центральних механізмів регуляції над автономними). 
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13. HF, [%] (Потужність спектра високочастотного компонента варіабельності в% 

від сумарної потужності коливань) - Відносний рівень активності 

парасимпатичної ланки регуляції. 

14. LF, [%] (Потужність спектра низькочастотного компонента варіабельності в% 

від сумарної потужності коливань) - Відносний рівень активності вазомоторного 

центру. 

15. VLF, [%] (Потужність спектра сверх низькочастотого компонента 

варіабельності в% від сумарної потужності коливань) - Відносний рівень 

активності симпатичної ланки регуляції 

16. CC1 (Значення першого коефіцієнта автокореляційної функції) - Ступінь 

активності автономного контуру регуляції. 

17. CC0 (Число зрушень автокореляційної функції до отримання значення 

коефіцієнта кореляції менше нуля) - Ступінь активності центрального контуру 

регуляції. 

18. NArr (Число аритмічних скорочень) - Абсолютне число аритмічних скорочень 

за 5 хвилин. 

19. TP (Сумарна потужність спектра варіабельності серцевого ритму) - Сумарний 

рівень активності регуляторних систем. 

20. HFmx (Максимум потужності спектра високочастотного компонента 

варіабельності в мс2) - Максимальний рівень активності парасимпатичної ланки 

регуляції. 

21. LFmx (Максимум потужності спектра низькочастотних компонента 

варіабельності в мс2) - Максимальний рівень активності вазомоторного центру. 

22. VLFmx (Максимум потужності спектра наднизькочастотного компонента 

варіабельності в мс2) - Максимальний рівень активності симпатичної ланки 

регуляції. 

23. ULFmx (Максимум потужності спектра ультранизькочастотних компонента 

варіабельності в мс2) - Максимальний рівень активності субкортікальних рівнів 

регуляції (вищих вегетативних центрів). 
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24. HFt  (Домінуючий період високочастотного компонента спектру 

варіабельності серцевого ритму) - Середній період дихального циклу. 

25. LFt  (Домінуючий період низькочастотного компонента спектра 

варіабельності серцевого ритму) - Середній час барорефлекторной реакції. 

26. VLFt (Домінуючий період наднизькочастотного компонента спектра 

варіабельності серцевого ритму) - Середній період рефлекторноговідповіді 

серцево-судинного підкоркового центру. 

27. ULFt (Домінуючий період наднизькочастотного компонента спектра 

варіабельності серцевого ритму) - Середній період часу нейрорефлекторних 

відповіді субкортікальних рівнів регуляції (вищих вегетативних центрів). 

28. (LF/HF) (Відношення значень низькочастотного і високочастотного 

компонента варіабельності серцевого ритму) - Співвідношення рівнів активності 

центрального і автономного контурів регуляції. 

29. (VLF/HF) (Відношення значень наднизькочастотного і високочастотного 

компонента варіабельності серцевого ритму) - Співвідношення рівнів активності 

центрального і автономного контурів регуляції. 

30. IC (Індекс централізації) - Ступінь централізації управління ритмом серця 

31. IARS (Показник (індекс) активності регуляторних систем - ПАРС) - Показник 

активності регуляторних систем. 

32. (ТО) (turbulence onset) - Початок турбулентності,  це величина зростання 

частоти синусового ритму зразу після шлуночкової екстрасистолії. (ТS). ТО-, а  

33. TS (turbulence slope)  – та нахил турбулентності, це інтенсивність сповільнення 

синусового ритму, яке наступає за його  почащенням - зразу після шлуночкової 

екстрасистолії. 

34. (DC) deceleration capacity - коефіцієнт сповільнення серцевого ритму, тобто 

збільшення RR інтервалу.  

35. (AC)   acceleration capacity - - коефіцієнт  прискорення ритму,  тобто 

вкорочення RR інтервалу.  
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  Рівень іонізованого калію та магнію у сироватці крові визначали 

турбідиметричним методом без депротеінування за допомогою наборів «Філісіт-

Діагностика»  та  3-228,Liquick Cor-MG (Сormay, Польща), відповідно. Загальний, 

біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, загальний білок, білірубін), 

ліпідний спектр крові (загальний холестерин, тригліцериди та холестерин 

ліпопротеїдів високої та низької щільності), коагулограмму визначали 

фотоколориметричним методом у модифікації Libermann-Burchard із 

використанням наборів реактивів «Ольвекс Диагностикум» (Росія)  на обладнанні 

«BIOCHEN» в  лабораторії  «Louis Pasteur. Prima Med».  

            Усі дані роботи були опрацювані за допомогою пакета прикладних і 

статистичних програм STATISTICA 10. Для всіх показників розраховували 

значення середньої арифметичної вибірки (М), її дисперсії та помилки середньої 

(m). Для виявлення вірогідності відмінностей результатів досліджень визначали 

коефіцієнт Стьюдента (t), після чого визначали ймовірність відмінності вибірок 

(р) і довірчий інтервал середньої за таблицями розподілу Стьюдента. Вірогідними 

вважали значення, для яких p<0,05. Для встановлення  взаємозв’язку між 

параметричними показниками визначали коефіцієнт кореляції  Пірсона (rxy). 

Вважали  що, rxy = 0 (зв'язок відсутній), rxy = 0,1-0,3 (зв'язок слабкий), rxy = 0,3-0,5 

(зв'язок помірний), rxy = 0,5-0,7 (зв'язок суттєвий чи середній), rxy = 0,7-0,9 (зв'язок 

тісний чи високий), rxy = 1  (зв'язок функціональний). 

        Хворі на  ІХС (кардіосклероз постінфарктний)  із ТСР в якості стандартної 

терапії отримували :  антиагрегант – «Аспірин-кардіо» (Баєр Шерінг Фарма АГ, 

Німеччина) в дозі 100 мг один раз на добу на ніч, статин – розувастатин  

(«Роксера», виробництва фармакологічної компанії КРКА, Словенія)  у дозі 20 мг 

на ніч, інгібітор ангіотензин перетворюючого фактора – раміприл  (Амприл, 

виробництва фармакологічної компанії КРКА, Словенія) в дозі 2,5 мг один раз на 

добу. За обраним підходом до лікування було сформовано дві підгрупи по 35 осіб 

у кожній – одна підгрупа додатково до стандатної схеми лікування отримувала 

бісопролол (виробництва фармакологічної компанії КРКА, Словенія), інша 

комбінацію бісопролола та фосфокреатина («Неотон» виробництва 
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фармакологічної компанії Альфа Васерманн С.п.А., Італія). Добова доза 

бісопролола становила 5±2,5 мг, курс лікування фосфокреатином складав  1 г  в 

добу  протягом 14 діб. 

 

Дані цього розділу дисертації висвітлені в наукових працях, опублікованих у 

фахових виданнях: [49]. 

1. Витриховський АІ. Шкала ризику виникнення  прогресування життєво-

небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті у осіб ізфакторами ризику 

серцево-судинних захворювань на підставі оцінки стану варіабельності та 

турбулентності серцевого ритму. 2017; 4-21 (84):  31-36 [49]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОХІМІЧНИХ НА 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОСІБ ІЗ 

ФАКТОРАМИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ТА СУПУТНЬОЮ ТУРБУЛЕНТНІСТЮ 

СЕРЦЕВОГО РИТМУ  

 

      Порівняльна характеристика розповсюдженняі шлуночкової екстрасистолії в 

осіб із різними факторами ризику серцево-судинних захворювань. За період 2007-

2014 роки було обстежено 4214 пацієнтів віком від 35 до 85 років, яким  було 

проведено холтерівське моніторування  варіабельності серцевого ритму.  Серед 

них у 921 пацієнта, було виявлено порушення серцевого ритму за типом 

шлуночкової екстрасистолії. Ретельний аналіз розповсюдження шлуночкового 

ектопізму проведено було у 260 пацієнтів (35,86 %).  У табл. 3.1 представлено 

розповсюдженість шлуночкової екстрасистолії та явища турбулентності 

серцевого ритму в дослідницьких групах. 

Таблиця 3.1 

Розподіл обстежених за наявністью явища турбулентності серцевого ритму 

Група ВСР ТСР Разом ТСР % 

Група 1 163 72 235 30,34 

Група 2 85 69 154 44,8 * 

Група 3 118 69 177 36,9 

Контроль 99 50 149 33,55 

Всього 465 260 725 35,86 

Примітка. * - різниця р<0,01 між контрольною групою і  дослідницькими групам. 

 

       Найвищий рівень розповсюдження шлуночкової екстрасистолії та 

турбулентності серцевого ритму було зафіксовано у групі 2, тобто серед пацієнтів 
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із дуже високим серцево-судинним ризиком, і він складав 44,8 % , що було на 

37% більше ніж у контрольній групі. Найнижчий рівень  розповсюдження даної 

патології був виявлений в осіб із постінфарктним кардіосклерозом (р<0,01)  і  

складав 30,34 %.  

             У осіб  3–ї групи   розповсюдженість турбулентності серцевого ритму   

виявилась дещо вищою, порівняно з 2-ю групою. У результаті порівняльння з 

контрольною групою  лише у групі 2-й  було відмічено достовірно вищу різницю 

у розповсюджені шлуночкової екстрасистолії (р<0,01).  У кожної третьої здорової 

особи за даними добового моніторування серцевого ритму реєструється 

шлуночкова екстрасистолія. 

      Наступним кроком було виявлення розповсюдження  політопності ектопічних 

вогнищ у дослідницьких групах. Проведено аналіз протоколів добового 

моніторування варіабельності і турбулентності серцевого ритму дослідницьких 

груп, результати аналізу представлено в таблиці 3.2.   

Таблиця 3.2 

Розподіл обстежених за наявністью явища турбулентності серцевого ритму 

та  політопності ектопічних вогнищ серцевого ритму 

Група Загальна кількість 

осіб 

Кількість осіб 

ізполітопністю 

% 

Група 1 72 40 55,0 

Група 2 69 48 69,57* 

Група 3 69 30 43,48 

Контроль 50 28 57,14 

Всього 260 146 56,15 

Примітка.  * - різниця р <0,01 між контрольною групою і  дослідницькими групам. 

 

       Як видно з таблиці 3.2 в осіб 2-ї групи був  найвищий рівень розповсюдження  

політопної екстрасистолії, що на 21,7 % перевищував рівень у контрольній групі  

(р<0,01). Найнижчий рівень політопності був в осіб із постінфарктним 

кардіосклерозом, у більше ніж  половини пацієнтів спостерігалось одночасно як 
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шлуночкова, так і надшлуночкова екстрасистолія. У осіб   3–ї групи політопність 

спостерігалась менше ніж у половини пацієнтів. Достовірна різниця у 

розповсюджені одночасно шлуночкої та надшлуночкової екстрасистолії у 

порівнянні з контрольною групою була встановлена в осіб 2-ї групи (р<0,01). У 

57,14 % випадків серед практично здорових осіб, за даними добового 

моніторування варіабельності та турбулентності серцевого ритму, реєструється 

одночасно поєднання двох видів аритмій – шлуночкової та надшлуночкової. 

    Із метою  подальшого прогнозування якості життя, рівня втрати тимчасової чи 

стійкої непрацездатності  було проаналізовано частоту повторних госпіталізацій у 

стаціонар серед усіх осіб, данні аналізу представлені в табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Госпіталізація протягом 2 років у стаціонар 

Група ВСР % ТСР % Разом % % ТСР 

до всіх 

Група 1, (n=235) 61 

(163) 

37,42* 18 

(72) 

25 * 79 

(235) 

33,76* 7,6 

Група 2, (n=154) 55 

(85) 

64,7** 29 

(69) 

42,02 ** 74 

(154) 

48,05** 18,83** 

Група 3, (n=187) 98 

(118) 

83,05** 47 

(69) 

74,6** 145 

(187) 

77,54** 25,1** 

Контроль, 

(n=149) 

14  

(99) 

14,14 8   

(50) 

16,0 22 

(149) 

14,76 5,36 

 Примітки: 1) *- різниця р<0,01 між контрольною групою і  досліджувальною;   

                    2) ** - різниця р<0,001 між контрольною групою і  досліджувальною. 

 

       Рівень повторної госпіталізації у практично здорових осіб звісно був низьким.     

Лише 5,36% практично здорових людей із шлуночковою екстрасистолією 

підпадають під госпіталізацію у стаціонар і  14,76 % - від усіх осіб із групи 

контролю,  повторно госпіталізується,  16,0 %  осіб, в яких уперше виявили 
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шлуночкову екстрасистолію,  протягом 2 років скеровуються на стаціонарне 

лікування і 14,14 % - осіб без наявної даної патології. 

      Отже, 37,42 % пацієнтів 1-ї дослідницької групи,  в яких не спостерігалось 

явище турбулентності серцевого ритму були повторно госпіталізовані  протязі 2 

років с приводу серцево-судинних подій, у яких спостерігалось  турбулентність 

серцевого ритма -  кожен четвертий.  Сумарна частота повторних госпіталізацій 

пацієнтів, в яких діагоностовано ішемічну хворобу серця (кардіосклероз 

постінфарктний) з і без шлуночкової ектопії  складала третину. Якщо говорити 

про сумарну частоту – то 7,6 % пацієнтів із явищем турбулентності серцевого 

ритму повторно госпіталізуються протягом 2- х років. У порівнянні з практично 

здоровими особами спостерігалась достовірна різниця у частоті госпіталізації 

(р<0,01).  

        Більша пацієнтів із дуже високим кардіоваскулярним ризиком частина 

(64,7%), в яких немає шлуночкової ектопії, госпіталізуються повторно, і майже 

половину пацієнтів із наявною шлуночковою ектопією - госпіталізують  упродовж 

2 років.  Половина   цих осіб  госпіталізується у лікувальні заклади,  і кожен 

п’ятий  - у якого виявлено явище турбулентності серцевого ритму. Особи з цієї 

групи достовірно частіше госпіталізуються у стаціонар, у порівнянні з практично 

здоровими особами (р<0,01). 

         У групі осіб із 3-ї дослідницької групи спостерігався найвищий відсоток  

тих, хто був повторно госпіталізований - 83,05 % без явища турбулентності і 74,6 

% - із явищем турбулентності; 77,54 % пацієнтів із усієї цієї групи  лікувалися з 

приводу патології серцево-судинної системи на протягом 2 –х років. Отже,  

кожен, четвертий пацієнт із дуже високим кардіоваскулярним ризиком і наявною 

шлуночковою ектопією госпіталізується повторно. Особи з дуже високим 

серцево-судинним ризиком  достовірно частіше повторно  госпіталізуються в 

порівнянні з практично здоровими особами (р<0,001). 

      В Україні при інтерпретації даних холтерівського дослідження  у хворих із 

шлуночковими порушеннями серцевого ритму традиційно використовують 

класифікацію В. Lown i M. Wolf [4]. Згідно з цією класифікацією, розрізняють 5 
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класів шлуночкових екстрасистол: I) мономорфна, <30 за годину; II) мономорфна, 

>30 за годину; III) поліморфна; IV) парна (IVа) і пробіжки шлуночкової тахікардії 

(IVв); V) рання («R на T») [4,81,82]. Добре відома прогностична класифікація 

шлуночкових аритмій, запропонована J. T .Bigger, що поділяє шлуночкові аритмії 

на безпечні (доброякісні), потенційно небезпечні (потенційно летальні) і 

небезпечні для життя (злоякісні, летальні) [171].  

       Безпечні (доброякісні) аритмії – це будь-які шлуночкові екстрасистоли 

(поодинокі, часті, політопні, парні), а також короткі епізоди шлуночкової 

тахікардії  за відсутності кардіальної патології, що не викликають порушення 

геодинаміки, ці шлуночкові екстрасистоли cпостерігаються і у здорової популяції 

людей. Показань до антиаритмічної терапії  при таких порушеннях серцевого 

ритму   немає [259].  

      Потенційно небезпечні (потенційно злоякісні)  шлуночкові аритмії - часті, 

політопні, парні шлуночкові екстрасистоли, короткі епізоди шлуночкової 

тахікардії у хворих із структурними ураженнями серця (ішемічна хвороба серця, 

серцева недостатність, кардіоміопатії, вади серця), що не призводять під час 

порушень ритму до виражених змін гемодинаміки. Маркером більшої ймовірності 

виникнення життєво-небезпечних аритмій серця у цих хворих є систолічна 

серцева недостатність  (ФВ ЛШ <45 %) [171, 259]. 

        Небезпечні для життя (злоякісні) шлуночкові аритмії - епізоди шлуночкової 

тахікардії, що призводять до порушення геодинаміки або фібриляції шлуночків. 

Ці аритмії, як правило, спостерігаються у хворих із вираженим структурним 

ураженням серця - ІХС, застійна серцева недостатність, кардіоміопатії, вади серця 

з  порушенням скоротливості лівого шлуночка. У цих хворих шлуночкові 

екстрасистоли є лише частиною спектру шлуночкових порушень риму. Досить 

часто у таких пацієнтів також виявляють нестійкі та стійкі шлуночкові тахікардії 

[283]. Для аналізу прогнозу виникнення раптової серцевої смерті спричиненої 

шлуночковим ектопізмом, було проаналізовано розповсюдженість шлуночкової 

єктстрасистолії за класифікацію В. Lown i M. Wolf.  Розподіл шлуночкової 

екстрасистолії  за класифікацію В. Lown i M. Wolf  у обстежених осіб 
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представлено у таблиці 3.4. Окремо, був проведений аналіз розподілу 

шлуночкової екстасистолії за за В. Lown i  M. Wolf серед усіх обстежених із 

наявним явищем турбулентності серцевого ритму, який представлений у табл. 3.5.  

 

Таблиця  3.4 

Розподіл всіх обстежених за класифікацію В. Lown i M. Wolf [4,81,82] 

шлуночкової екстрасистолії. 

Клас 

ШЕ 

Група 1 

(n=235) 

Група 2 

(n=154) 

Група 3 

(n=187) 

Контроль 

(n=149) 

I 16 (6,83%) 14 (9,09%) 22 (11,76%) 11 (7,38%) 

II 23 (9,82%) 10 (6,49%) 13 (6,95%) 14 (9,39.%) 

III 2 (0,85%) 5 (3,25%) 2 (1,07%) 4 (2,68 %) 

IV 13 (5,55%) 28 (18,18%) 24 (12,83%) 17 (10,07%) 

V 18 (7,69%) 12 (8,44%) 8 (4,27%) 4 (2,68%) 

 

        Як видно з табл. 3.4 і  табл. 3.5  у 1-й групі  з усієї кількості осіб із 

шлуночковою екстрасистолією майже половина, а саме 45,62 %,  мали  

небезпечну за градацією екстрасистолію, в контрольній групі  цей відсоток 

складав – 46 %.  Отже, достовірної різниці між групами не було всновлено. У 

порівнянні з усіма дослідницькими групами, в осіб із постінфаркним 

кардіосклерозом був найвищий відсоток екстрасистол високих градацій.  В осіб 2-

ї дослідницької групи – на небезпечну для життя екстрасистолію, припадає 66,65 

% і цей показник є достовірно вищим  у порівнянні із здоровими особами 

(р<0,01). В осіб 3-ї групи цей показник складав  49,26 %, що достовірно не 

відрізнялося від контролю. 

         Аналіз показників турбулентності серцевого ритму  осіб всіх обстежених 

груп представленно у таблиці 3.6.  

         Значення ТСР ТO≤1,5 % та  TS≥2,5 % мс/RR параметри акселерації і 

децелерації синусового циклу, який виникає за передчасним шлуночковим 

скороченням, вважають нормальним.    
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Таблиця 3.5 

Розподіл обстежених з явищем турбулентності серцевого ритму за 

класифікацією В. Lown i M. Wolf  шлуночкої екстрасистолії відносно 

загальної кількості всіх обстежених пацієнтів у групах  

Клас 

ШЕ 

Група 1 

(n=72) 

Група 2 

(n=69) 

Група 3 

(n=69) 

Контроль 

(n=50) 

I 16 

(22,2%) 

14 

(20,29%) 

22 

(31,88%) 

11 

(22,0%) 

II 23 

(31,95%) 

10 

(14,5%) 

13 

(18,84%) 

14 

(28,0%) 

III 2 

(2,56%) 

5 

(7,24%) 

2 

(2,89%) 

4 

(8,0%) 

IV 13 

(18,06%) 

28 

(40,57%) 

24 

(34,78%) 

17 

(30,0%) 

V 18 

(25,0%) 

13 

(18,84%) 

8 

(11,59%) 

4 

(8,0%) 

 

      Значення ТO<0,0 чи ТO> - 1,5 або TS >0,5 мс/RR%  чи TS<2,5 % мс/RR  -  

параметри акселерації и децелерації синусового циклу, який виникає за 

передчастним шлуночкомим скороченням  (ТСР), вважають нижчими від норми. 

Якщо   ТO >0 % або   TS<0,5 % мс/RR,  RR параметри акселерації і децелерації 

синусового циклу, який виникає за передчасним шлуночковим скороченням, 

вважають суттєво нижчими від  норми (!).                       

           Як видно з табл. 3.6, показник акселерації серцевого ритму в осіб 1-ї групи 

був вищим від  контролю. В осіб із 2-ї групи в порівнянні зі здоровими особами 

цей показник майже не різнився. Серед осіб 3-ї групи було встановлено самий 

найвищий рівень акселерації серцевого ритму, хоча ця різниця не була 

достовірною. 
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      В осіб 1,2,3 груп, як і в контрольній групі, показник децелерації 

турбулентності серцевого ритму був у межах верхньодопустимої норми. 

 

Таблиця 3.6 

Показники турбулентності серцевого ритму обстежених. 

Показник 

ТСР 

Група 1 

(n=72) 

Група 2 

(n=69) 

Група 3 

(n=69) 

Контроль 

(n=50) 

ТO, % -2,22 -2,37 -1,34 -2,53 

TS, mc/біт 9,23 8,44 9,44 8,34 

 

        Був проведений аналіз  розподілу градації турбулентності серцевого ритму,  

щодо небезпеки виникнення життєво-небезпечних ектопій (параметри акселерації 

та децелераціїї в межах норми, нижче норми, та суттєво нижчі норми), дані 

представлені в табл. 3.7. 

 

Таблиця 3.7 

Розподіл обстежених осіб по рівню небезпеки виникнення загрозливих для 

життя шлуночкових ектопій 

          Рівень ТСР Група 1 

(n=72) 

Група 2 

(n=69) 

Група 3 

(n=69) 

Контроль 

(n=50) 

Норма  42 (58%) 45 (65,21%) 26 (37,68%) 37 (74%) 

Нижче норми 22 (30,5%) 15 (21,73%) 38 (55,07%) 10 (20%) 

Суттєво нижче норми 8 (11,11%) 9 (13,04%) 5 (7,25%) 3 (6,0%) 

 

        Найвищий відсоток осіб із суттєво нижчими показниками акселерації та 

децелерації турбулентності серцевого ритму були в групі осіб із високим 

кардіовасулярним ризиком,  і він склав 62,32 %. В осіб із дуже  високим серцево-

судинним ризиком цей відсоток був найнижчим, серед осіб із патологією, але 

саме у цій групі ми бачимо, що відносно найвищим був показник із вкрай 

несприятливим рівнем акселерації та децелерації турбулентності серцевого ритму 
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і склав 13,04 %. Сумарне відхилення показників турбулентності серцевого ритму 

серед осіб 1-ї і 2-ї груп і практично здоровими особами достовірно не різнились. 

Був проведений ретроспективний аналіз щодо зв’язку наявності турбулентності 

серцевого ритму та смертності. Проведення ретроспективного аналізу щодо 

зв’язку наявності ТСР та летальності за період 2007-2014 роки показав, що з 260 

осіб із ТСР, включених у дослідження, у 25 пацієнтів був підвищений рівень 

акселераціі та децеларіції серцевого ритму до дуже високого рівня, 7 із них 

померли внутрішньогоспітально,  це в абсолютних цифрах, а  у відносних – 28 %. 

       Отже, аналізуючи вищезгадані дані, можна говорити про те, що у людей із 

дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE достовірно вище 

розповсюдження як окремо шлуночкової аритмії, так одночасно шлуночкової та 

надшлуночкової, ніж у здорових осіб. В осіб із високим серцево-судинним 

ризиком достовірного підвищення шлуночкової аритмії в порівніняні з практично 

здоровими особами немає. Серед осіб із дуже високим серцево-судинним 

ризиком, спостерігається найвищий відсоток неблагоприємних шлуночкових 

екстрасистол (31,93 %), як ранньої шлуночкової екстрасистолії, так і групової. І 

він достовірно вищий  у два рази, в порівнянні з практично здоровими особами. 

Найнижчий рівень розповсюдження шлуночкової екстрасистолії, яка  була 

встановлена в осіб із постінфарктним кардіосклерозом і  складала 30,34 %, може 

бути пов’язаний з ранньою діагностикою порушень серцевого ритму на етапі 

стаціонарного лікування гострого коронарного синдрому і відповідно до підбору 

антиаритмічних середників. 

      Серед практично здорових осіб  кожна четверта особа має відхилення з боку 

показників турбулентності серцевого ритму, а кожна 17  - суттєві відхилення і 

відповідно високий ризик раптової серцевої смерті, що і відповідає світовій 

статистиці - під час патологоанатомічних автопсій, померлих від раптової 

серцевої смерті у 5 %  осіб не знаходять ніяких морфологічних відхилень [63, 299, 

308]. Згідно з даним дослідженням – у 6 % осіб, наявне суттєве відхилення в 

параметрах акселерації чи децелерації турбулентності серцевого ритму. Якщо  

говорити про осіб із наявним фактором ризику виникнення серцево-судинного 
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захворювання чи вже з наявним, то найбільший сумарних відсоток осіб, в яких є 

зміни з боку турбулентності серцевого ритму, то це особи з групи  з високим 

серцевим ризиком. Отже, патологофізіологічних субрстрат,  який лежить в основі 

виникнення та прогресування серцево-судинних подій, достовірно впливає  на 

порушення процесів турбулентності серцевого ритму, тим самим підвищується 

ризик виникнення раптових серцевих подій.  

         На важливість проблеми вказує те, що кожна четверта особа з дуже високим 

серцево-судинним ризиком, кожна п’ята особа з високим кардіоваскулярним 

ризиком  повторно госпіталізується у заклади охорони здоров’я терапевтичного 

чи кардіологічного профілю. 

         Усім пацієнтам, які брали участь у даній наукові роботі,  було проведено 

дослідження загального аналізу крові. Дані отриманих результатів представлено 

в табл. 3.8.  

       Гемоглобін - як видно з отриманих даних достовірної різниці за рівнем 

гемоглобіну в крові між контрольною групою та іншими групами не було 

встановлено, як серед осіб і  знаявним явищем турбулентності серцевого ритму, 

так і без нього. Під час порівняння всередині кожної окремої групи (серед осіб із і 

без ТСР) достовірної різниці теж не було встановлено. 

       Рівень еритроцитів у крові – цей показник в усіх групах був у межах 

фізіологічної норми, достовірної різниці між контролем та іншими групами не 

було встановлено. Тенденції в різниці рівня еритроцитів у крові у осіб із наявним, 

чи без наявного явища турбулентності крові  не було встановлено. 

     Лейкоцити - рівень цих формених елементів крові у осіб, які брали участь у 

дослідженні, був у межах фізіологічної норми,  і достовірної  різниці  в порівнянні 

з контролем чи між наявним ТСР і без немає. 

    Тромбоцити, достовірна різниця (р<0,01) - була встановлена в 1–й 

дослідницькій групі, де цей показник достовірно був нижчим у порівнянні  з 

контрольною групою, так і з 2-ю і 3-ю групами. У середині кожної з груп 

достовірної різниці не було встановлено.  Під час  аналізу в усіх інших групах    

достовірної різниці не спостерігалось як між контролем, так  всередині групи. 
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Таблиця 3.8 

Показники загального  аналізу крові  в осіб обстежених груп 

 

Група НВ, г/л еритроцити, 

( 1012) 

лейкоцити , 

(1012) 

тромбоцити 

109 

ШОЕ, мм/год 

ВСР ТСР ВСР ТСР ВСР ТСР ВСР ТСР ВСР ТСР 

Контроль 

(n = 149)  

116 ± 

9,28 

130 ± 

17,92 

3,47±

0,27 

4,08± 

0,41 

6,37± 

1,04 

4,7±

1,52 

258 ± 

22,50 

232±

28,38 

11,±  

1,18 

8,64±

2,02 

1  група 

(n= 235) 

134 ± 

15,83 

115 ± 

24,02 

4,01± 

0,49 

3,7 ± 

0,75 

5,68±  

2,47 

5,7± 

1,73 

142 ± 

10,61 

157±

36,5* 

6,4±  

4,78 

6,92 ± 

3,89 

2 група 

(n=154) 

133 ± 

15,86 

137 ± 

12,53 

4,0 ± 

0,45 

4,15± 

0,43 

5,64±  

1,29 

6,0± 

1,21 

230 ± 

29,50 

275± 

18,38 

8,3±  

1,54 

8,5 ± 

1,46 

3 група 

(n=187) 

122 ± 

16,99 

128 ± 

12,53 

3,73±

0,53 

3,88± 

0,43 

5,73±  

1,23 

6,5± 

1,21 

230,±  

18,11 

224± 

20,57 

9,6±  

5,89 

10,6± 

1,34 

Примітка. * - різниця р<0,01 між 1-ю обстеженою дослідницькою групою  та 

іншими обстеженими дослідницькими групами. 

 

       Швидкість осаду еритроцитів, як і за попередніми показниками, не було 

встановлено якоїсь особливості, чи достовірності між контролем, чи у порівнянні 

підгруп із наявним чи відсутнім явищем турбулентності серцевого ритму. 

         Рівень гемоглобіну та еритроцитів у крові був у межах фізіологічної норми і 

різниці в осіб із турбулентністю серцевого ритму не було встановлено, отже, 

можна говорити, що таке захворювання,  як анемія не є провокуючим фактором у 

запуску феномену турбулентності серцевого ритму серед пацієнтів із серцево-

судинними захворюваннями  чи наявними факторами ризику розвитку серцево-

судинних подій. Аналіз рівнів лейкоцитів у крові не показав нам якусь специфіку, 

і, отже, у пацієнтів із турбулентністю серцевого ритму не існує якоїсь 

закономірності між наявним запальним процесом і появою турбулентності 

серцевого ритму. У групі осіб із ішемічною хворобою серця було встановлено 

достовірно (р<0,01) нижчий рівень тромбоцитів у крові, ніж у контролі та серед 
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осіб із факторами ризику, що, на нашу думку, пов’язано з постійним прийомом 

антитромбоцитарних середників.  

       Наявність турбулентності серцевого ритму немає достовірного впливу на 

зміни в концентрації формених елементів крові  організмі людини. 

      Усім пацієнтам, які брали участь у дослідженні було, проведено визначення 

концентрації таких основних біохімічних показників крові – сечовина, креатинін, 

білок, білірубін, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрасфераза, α – амілаза та 

показники ліпідного обміну – холестерин, ліпопротеїди низької  та високої 

щільності і тригліцериди. Показники біохімічного аналізу обстежених осіб 

представлені у табл. 3.9.       

Таблиця 3.9 

Показники біохімічного аналізу крові осіб обстежених дослідницьких груп  

 (ліпідний спектр) 

 

Група 

холестерин,  

ммоль/л, М± m 

ЛПНГ,  

ммоль/л, М± m 

ЛПВГ,  

ммоль/л, М± m 

ТГ, ммоль/л, 

М± m 

ВСР ТСР ВСР ТСР ВСР ТСР ВСР ТСР 

Контроль 

(n = 149)  

5,21± 

1,31 

3,8± 

0,56 

5064± 

1034 

5200± 

3110 

6264± 

534 

6100±

210 

0,93±

0,2 

0,69±

0,17 

1 -а група 

(n= 235) 

4,44± 

1,39 

4,14± 

1,5 

4710± 

1663 

4618± 

1817 

4686± 

358  * 

3133±

672  * 

0,9± 

0,31 

0,92±

0,32 

2-а група 

(n=154) 

4,7± 

1,18 

4,7± 

1,35 

5104± 

1529 

5363± 

1687 

6425± 

602 

6400±

173 

0,97±

0,29 

1,0± 

0,32 

3- група 

(n=187) 

5,02± 

1,08 

5,13± 

1,11 

6006± 

1332 

5266± 

1785 

6177± 

501 

6370±

144 

1,09±

0,12 

1,03±

0,23 

     Примітка. * - різниця р<0,01 між 1-ю обстеженою дослідницькою групою  та     

     контрольною групою. 

 

      Отже, рівень сечовини був у межах фізіологічної норми в усіх групах.  

Найвищим він був у контрольній групі та найнижчим у 3-й групі. Достовірної 
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різниці між контролем та іншими групами не було. Під час порівняння показників 

рівня сечовини в осіб із турбулентністю серцевого ритму і без нього достовірної 

різниці не спостерігалось.  

       Найнищим рівень креатиніну був у практично здорових осіб, найвищим -

знову ж таки, як і з рівнем сечовини – в осіб 3-ї групи. Достовірної різниці між 

контролем і дослідницькими групами  не було встановлено. В осіб із 

турбулентністю серцевого ритму  рівень креатиніну був не достовірно вищим, ніж 

в осіб без ТСР.  

        Рівень білка у крові був у всіх без винятку групах у межах норми, і під час 

порівняння з контролем достовірної різниці не спостерігалось. Про тенденцію 

щодо різниці рівня білка у крові в осіб із і без турбулентності серцевого ритму не 

можна ствержувати.  

     Найвищий рівень білірубіну був у осіб 2-ї групи, а найнижчим – у контрольній 

групі.  Говорити про наявність гіпербілірубінемії в осіб якоїсь із груп не можна. 

Достовірної різниці між особами дослідницької групи та групи порівняння немає. 

Не існує і достовірної різниці між рівнем білірубіну осіб із турбулентністю 

серцевого ритму та без нього.  

       Концентрації АсАТ не була підвищенна у жодній із груп, не було встановлено 

і достовірної різниці ні між контролем та іншими групами, ні між підгрупами. 

Така сама тенденція спостерігалась і у концентрації АлАТ. В осіб із 

дослідницьких груп, показник АлАТ був не достовірно вищим, ніж у контрольній 

групі.  

      Концентрація α – амілази крові не виходила за межі і суттєво не відрізнялася в 

осіб із дослідницьких груп і контрольної групи. Про достовірну різницю 

концентрації цієї речовини в осіб із наявною турбулентністю серцевого ритму не 

дає підстави говорити.  

       Рівень холестерину в усіх без винятку групах не був підвищеним. В осіб 1-ї 

групи він був найнижчим, а найвищим – у контрольній групі. Говорити, що в осіб 

із турбулентністю серцевого ритму є якась особливість, щодо концентрації 

загального холестерину  немає підстав. 
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     Рівень ß–ліпопротеїдів низької щільності був найвищим серед осіб 3-ї 

дослідницької групи і найнижчим у – 1-й. Достовірної різниці між контролем чи у 

межах однієї групи  - не спостерігалось. 

   Рівень  ß–ліпопротеїди високої щільності був практично однаковим в усіх 

групах, лише у 1-й групі у порівнянні з контролем було встановлено достовірну  

нижчу різницю і ця особливість проявилась, як серед осіб із турбулентністю 

серцевого ритму, так і без неї (р<0,01). 

        Рівень тригліцеридів не був вищим за норму  у жодній із груп. Стверджувати, 

що в якійсь із груп була достовірна різниця в концентрації тригліцеридів у крові в 

порівнянні з контролем не дає підстав. Якоїсь тенденції щодо зміни концентрації 

цієї речовини з появою турбулентності серцевого ритму не існує. 

         Отже, в осіб із ТСР  немає якоїсь особливості у рівні сечовини, креатиніна, 

білка, білірубіну, АсАТ, АлАТ, α–амілази та показників ліпідного обміну – 

холестерину, ліпопротеїдів низької та високої щільності і тригліцеридів. Вищий 

рівень холестерину в осіб із контрольної групи можна пояснити  низьким 

усвідомленням стану свого організму в порівнянні з особами, які мають наявні 

серцево-судинні захворювання. 

        Одним із критеріїв розвитку раптової серцевої смерті є підвищення згортання 

крові та тромбоутворення. Наявність ектопічної активності серця, само по собі, 

підвищує ризик тромбоутворення з одного боку, а з іншого – підвищення густини 

крові призводить до збільшення опору руху рідини та появи порушень серцевого 

ритму [232]. Із метою з’ясування кореляційного зв’язку та ризику 

тромбоутворення пацієнтів із наявним явищем турбулентності серцевого ритму 

було  проведено аналіз показників коагулограми – протромбіновий індекс та 

активований час рекальцифікації, рівень фібриногену, гематокриту, тромботест та 

міжнародний нормалізаційний індекс. Показники коагулограми дослідницьких 

груп представлені в табл. 3.10. Під час аналізу та порівняння показників 

коагулограми осіб, які перенесли у минулому інфаркт міокарда, та практично 

здорових осіб, було встановлено, що достовірної різниці у показниках 
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протромбінового індекса та часі, активованого часу рекальцифікації, 

міжнародного нормалізаційного індекса, фібриногена а тромботеста не було. 

 

Таблиця  3.10 

Особливості показників коагулограми у пацієнтів обстежених дослідницьких 

груп із явищем турбулентності серцевого ритму 

Показник Група 1 

(n=235) 

Група 2 

(n=154) 

Група 3 

(n=187) 

Контроль 

(n=149) 

Протромбіновий індекс 

(час), % 

91,81±3,16 

16,93±0,71 

88,43±2,58 

(17,27±0,55) 

94,56± 6,47 

16,03±1,19 

90,07±2,94 

17,12±0,39 

Міжнародний 

нормалізаційний індекс  

1,33±0,14 1,87±0,23 1,46±0,26 1,59±0,33 

Активований час 

рекальцифікації, сек 

92,78±3,75 107,93±9,09 94,00±6,11 91,09±3,08 

Фібриноген, г 2,47±0,15 2,78±0,21 2,97±0,29 2,82±0,23 

Гематокрит, % 37±1,98 * 49,33±1,81 50±0,31 49,0±2,8 

Тромботест, ступінь 4,16±1,15 5±0,36 5±0,71 5±0,37 

Примітка. * - різниця р<0,01 між показниками контрольної групи та 

досліджувальної. 

 

       Рівень гематокриту в осіб із ішемічною хворобою серця був достовірно 

нижчим (р<0,01), що на нашу думку, пов’язане з систематичним прийомом 

антиагрегантних середників в якості профілактики ускладнень ішемічної хвороби 

серця та прогресування даного захворювання. В осіб 1-ї групи тромботест був 

нижчим, ніж у контрольній групі – (4,16±1,15), проти (5±0,37). Рівень 

фібриногену також був нижчим  в осіб 1 групи – (2,47±0,15, проти (2,82±0,23).  

       Достовірної різниці між показниками коагулограми осіб із 2-ї обстеженої 

дослідницької групи та осіб із контрольної групи не було встановлено.  Із   

особливостей можна лише виділити, що в осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком  був триваліший активований час рекальцифікації не 
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тільки у порівнянні з показником осіб із контрольної групи, але й серед усіх 

дослідницьких груп. Цікавим був також факт, що  при порівнянні 

нормалізаційного міжнародного індекса  між 1-ї та 2-ю групами було встановлена 

достовірна різниця (р<0,01). 

      В осіб 3-ї групи  не було встановлено достовірної різниці між показниками 

коагулограми.  Протромбіновий індекс і час,  і тромботест були незначно вищими,   

активований час рекальцифікації  фібриноген та гематокрит -  незначно нижчими.   

      Підсумовуючи дані цієї частини роботи, можна говорити про те, що 

достовірної різниці у показниках коагулограми обстежених дослідницьких груп та 

контрольної групи не було, лише в осіб із постінфарктним кардіосклерозом – 

гематокрит був нижчим, що пов’язане, на нашу думкуі, з регулярним прийомом 

антиагрегатних середників в якості профілактики прогресування ішемічної 

хвороби серця. Можна константувати факт - явище турбулентності серцевого 

ритму немає достовірного впливу на зміни в коагуляційної системи організму 

людини. 

      Однією з найбільш розповсюджених причин  появи шлуночкового ектопізму, а 

у випадку трансформації шлуночкової тахікардії в незворотну фібриляцію 

шлуночків є гіпомагніемія, чи гіперкальціємія (антагонізм іонів магнію з 

кальцієм). Із метою визначення кореляційного зв’язку між виникненням та 

прогресуванням шлуночкових аритмій і наростанням  турбулентності серцевого 

ритму було проведено дослідження щодо визначення  рівня іонізованого кальція і 

магнія у сироватці крові. Показники концентрації іонів кальція і магнія в плазмі 

пацієнтів із дослідницьких груп представлено в табл. 3.11. Фізіологічною нормою 

концентрації іонів кальція в крові є показник  (2,02- 2,6) ммоль/л , а іонів магнія – 

(0,65-1,25) ммоль/л. 

          Як представлено в табл. 3.12 – у всіх дослідницьких групах підвищення чи 

зниження рівня кальцію, магнію в крові не спостерігалось. Що стосується окремо 

узятих груп, то у 1-й групі, в осіб із ішемічною хворобою серця в порівнянні з 

контрольною групою рівень іонів кальцію та магнію був недостовірно вищим. У 

2-й групі, осіб із дуже  високим серцево-судинним ризиком, рівень іонів кальцію 
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був достовірно нижчим (р<0,01), а магнія з аналогічною достовірністю (р<0,01) – 

вищим.  В осіб 3-ї групи  рівень іонів кальція, магнія достовірно не різнився.  

          Отже, в осіб із дуже  високим серцево-судинним ризиком відбувається 

достовірне зниження концентрації іонів кальція і підвищення іонів магнія. 

 

Таблиця 3.11  

Рівень  іонів кальція і магнія в плазмі осіб із супутнім явищем 

турбулентності серцевого ритму 

 Мікроелемент Група 1 

(n=72) 

Група 2 

(n=69) 

Група 3 

(n=69) 

Контроль 

(n=50) 

Кальцій (ммоль/л) 2,34±0,12 2,16±0,03 * 2,4±0,09 2,29±0,04 

Магній (ммоль/л) 0,91±0,03  1,05±0,03 * 0,86±0,06 0,9±0,01 

Примітка.  *- різниця р < 0,01 між контрольною групою і дослідницькою. 

 

           Із метою діагностики структурних змін лівого шлуночка, функціональних 

можливостей та резервів серця обстежених груп хворих і встановлення наявності 

зв’язку між морфологічними змінами серця та порушенням його функцій і 

наявності патологічного феномену турбулентності серця проводилась ЕхоКГ.  

Показники  ЕхоКГ осіб без наявного феномену турбулентності серцевого ритму 

представлені в табл. 3.12. Окремо хотілося б зупиниться на огляді окремих 

показників. Кінцевий систолічний резерв (КСР -  норма  (2,3-3,6) см) -  у всіх 

обстежених дослідницьких групах цей показник був вищим від норми. 

Найбільшим він був серед осіб із високим фактором ризику розвитку серцево-

судиних захворювань за шкалою SCORE і складав (3,97±0,2) см, найнижчим – 

серед осіб із дуже  високим фактором ризику розвитку серцево-судиних 

захворювань за шкалою SCORE і складав (3,67±0,44) см. У 1-й  (на 4,02 %) та 2–й  

(на 5,72 %)  групах він був нижчим від контролю, а в 3-й – вищим  на 2,3 %. 

         Кінцевий систолічний  об’єм  (КСО – норма  (16 – 76) мл) -  в усіх 

обстежених групах цей показник був у межах фізіологічної норми.  Найвищим він 

був у осіб із високим фактором ризику розвитку серцево-судиних захворювань за 
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шкалою SCORE і складав (69,37±8,56) мл, найнижчим, знову ж таки в осіб із дуже 

високим фактором ризику розвитку серцево-судиних захворювань за шкалою 

SCORE і складав (58,11±7,61) мл.  

Таблиця 3.12 

Показники ехокардіографії обстежених груп без наявного феномену ТСР 

Показник Контроль 

(n=99) 

1 група 

(n=163) 

2 група 

(n=85) 

3 група 

(n=118) 

КСР, см 3,88± 0,23 3,73± 0,5 3,67± 0,44 3,97±0,2 

КСО, мл 68,8±7,52 58,48±6,45 58,11±7,61 69,37±8,56 

МШс, см 1,18±0,02 1,14±0,17 1,3±0,22 1,31±0,13 

МШд, см 1,06±0,02 1,06±0,16 1,2±0,16 1,08±0,14 

УО, мл 88,0±10,0 78,17±17,19 72,19±16,5 81,0±12,72 

ФВ, % 55,33±2,06 54,33±6,45 55,28±5,27 52,25±2,37 

ЗСЛШд, см 1,17±0,42 1,08±0,14 1,17±0,16 1,01±0,38 

ЗСЛШс, см 1,28±0,05 1,36±0,14 1,36±0,14 1,33±0,31 

КДР, мл 5,38±0,76 5,28±0,44 5,19±0,44 5,52±0,2 

КДО, мл 143,0±5,29 133,67±37,87 129,81±29,11 144,67±8,57 

ПШ, мм 3,06±0,02 2,66±0,51 2,8±0,32 3,05±0,55 

ЛА, см 2,12±0,12 2,08±0,07 2,13±0,12 2,08±0,07 

 

         Якщо порівнювати у межах груп, то в 1-й та 2-й групах він був нижчим на 

17,6 % від контрольної групи, а  в 3-й групі був  вищим від контролю  на 0,8 %. 

Розмір мішлуночкової перетинки в фазу систоли (МШс – норма до 0,8 см) -  у всіх 

групах він був вищим від норми, із різною девіацією, так,  у 3-й групі - на 63,75 %, 

а у 1-й групі – 42,5 %. В осіб 1-ї групи цей показник був нижчим ніж у здорових 

осіб, що можна пояснити  наявним постінфарктним кардіосклерозом та можливим 
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ремоделюванням лівого шлуночка, а в осіб 2-ї та 3-ї груп був вищим – це 

пояснюється  наявною гіпертрофією міокарда на фоні систолічного 

перевантаження серця, наявною артеріальною гіпертензією як одного з основних 

факторів ризику розвитку серцево-судиних подій. 

         Розмір мішлуночкової перетинки у фазу діастоли  (МШд – норма (0,7- 1,1)  

см),  що стосується цього показника, то лише в осіб із дуже  високим фактором 

ризику розвитку серцево-судиних захворювань за шкалою SCORE він був вищим 

від норми. В  1-й обстеженій групі  цей показник був практично однаковим, як і у 

контрольній групі. Він був трохи вищим у 3-й групі, і у  2-й групі ця різниця була 

– 13,2 %. 

      Ударний об’єм серця (УО – (74 ±4 мл)), як видно з табл. 3.6  у контрольній 

групі та  в 3-й  групі цей показник був вищим від норми, на 18,9 % та 9,4 % 

відповідно. В осіб 1-ї та 2–ї груп ударний об'єм був у межах фізіологічних норм. 

Під час порівняння з контрольною групою ударний УО 1 –й групі був  нижчим на 

11,28 %, в 2-й групі – на 12,2 %, та в 3-й  - на 10,8 %. 

     Фракція викиду (ФВ- (55-70 %)) -  в осіб майже всіх груп цей показник був у 

межах нижньої межі норми, тільки в 3-й обстеженій групі він був трохи нижчим 

від норми. Під час порівняння з контрольною групою особливостей не було 

встановлено. 

      Задня стінка лівого шлуночка у фазу діастоли   (ЗСЛШ- норма (0,7-1,1 см)) - 

суттєвої різниці у величині цього показника не було встановлено,  цей розмір був 

трохи  вищим  у практично здорових осіб і в осіб із дуже  високим ризиком 

серцево-судинних подій за шкалою SCORE.  В осіб 2-ї обстеженої групи він був 

практично однаковим , як і в контрольній.   Найнижчим він був у 3-й групі.  

      Задня стінка лівого шлуночка у фазу систоли    (ЗСЛШ- потовщення до  1,2 см 

см),  як бачимо з таблиці 3.12   в усіх без винятку групах цей розмір був вищим 

від норми, в здорових осіб на 6,6 %, в 1-й групі  та 2 групі – на 13,3 % і в 3-й групі 

– на 10,8 %. Під час порівняння з контрольною групою, цей показник був вищим 

на 6,25 % в 1-й та 2-й групах, і на 3,9 % - у 3-й групі. 
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     Кінцевий діастолічний резерв (КДР – норма (3,7- 5,8 см)), у всіх без винятку 

групах цей показник був у межах фізіологічної норми. Найменшим він був у 2-й 

групі, а найвищим у 3 групі. 

    Кінцевий діастолічний об’єм   (норма КДО – у чоловіків до 170 мл, у жінок до 

120 мл) – у  всіх групах він був у межах фізіологічної норми.  

     Правий шлуночок, вихідний тракт  (ПШ норма до 2,7 см) -  у ці межі вклалися 

лише особи 1-ї групи, люди з ішемічної хворобою серця.  У всіх інших групах у 

тому числі і в контрольній,  були вищими показники. У контрольній  і  3-й групах 

він був практично однаковим, як і у контрольній.  У 1-й групі – він був на 15 %  

нижчим, а  в 2-й групі – на 9,2 %. 

     Легенева артерія  (ЛА норма  (1,8 -2,0) см), як видно з табл. 3.13 в усіх 

обстежених групах розмір легеневої артерїї був збільшений.  В осіб 1- ї та 3-ї 

групи він був нижчим від контролю, а у 2-й  – вищим. У 1-й і 3-й групах цей 

показник був нижчим у порівняні з контрольною групою на 1,9 %, а у 3-й групі – 

суттєвої різниці не було встановлено. 

         Отже, аналізуючи представлені дані можна говорити про те, що достовірної 

різниці у показниках ЕхоКГ осіб із постінфарктним кардіосклерозом і факторами 

ризику за системою SCORE не було встановлено. В осіб із постінфаркним 

кардіосклерозом – КСР, КСО, МШС, УО, ФВ, ЗСЛШд, КДР, КДО, ПШ та ЛШ 

були не достовірно нижчими,  ніж у контрольній групі. В осіб із дуже  високим 

ризиком розвитку серцево-судинних подій за шкалою SCORE – КСР, КСО, УО, 

КДР, КДО, ПШ були не достовірно нижчими від контролю, а МШс, МШд, 

ЗСЛШс – не достовірно вищими. У 3-й обстеженій групі – КСР, МШд,  УО,  ФВ, 

ЗСЛШд, - були в порівнянні  з контрольною групою недостовірно нижчими. КСР, 

МШс – недостовірно вищими, ніж у контрольній групі. 

          Показники ехографічного дослідженя  осіб із наявним феноменом 

турбулентності серцевого ритму.   Результати ехокардіографічного обстеження 

осіб ізсупутнім явищем турбуленторності серцевого ритму представлено в табл. 

3.13.         
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Таблиця 3.13 

Показники ехокардіографії обстежених груп ТСР 

Показник Контроль 

(n=50) 

1 група 

(n=72) 

2 група 

(n=69) 

3 група 

(n=69) 

КСР, см 4,15±0,2 3,96±0,51 3,97±0,2 3,89±0,32 

КСО, мл 78,0±5,57 70,8±5,57 69,37±8,56 66,44±9,27 

КДР, мл 5,5±0,23 5,43±0,5 5,52±0,2 5,37±0,33 

МШс, см 0,89±0,03 1,28±0,19 * 1,31±0,13 * 1,30±0,12 * 

МШд,см 0,85±0,05 0,85±0,14 1,08±0,14 1,23±0,29* 

УО, мл 84,2±7,05 61,47±7,05 * 81,0±12,72 56,75±12,72 * 

ФВ, % 58,7±1,15 51,77±4,52 52,25±2,37 52,77±3,7 

ЗСЛШд, см 0,94±0,2 1,11±0,21 1,01±0,38 1,11±0,15 

ЗСЛШс, см 0,81±0,03 1,32±0,30 * 1,33±0,31 * 1,35±0,1 * 

КДО, мл 148,6±12,4 142,67±43,99 144,67±8,57 140,0±20,27 

ПШ, мм 3,05±0,22 2,83±0,37 3,05±0,55 2,99±0,3 

ЛА, см 2,15±0,11 2,12±0,11 2,08±0,07 2,1±0,09 

  Примітка.* - різниця р < 0,01 між контрольною групою і обстеженими  групами. 

                  

         Першим проаналізовано було  кінцевий систолічний розмір  (КСР - норма  

(2,3-3,6) см) - у всіх обстежених групах цей показник був вищим від норми. 

Найбільшим він був серед осіб контрольної групи і складав  (4,15±0,2) см, 

найнижчим – серед осіб із дуже високим фактором ризику розвитку серцево-

судиних захворювань  складав (3,89±0,32) см. У 1-й  (на 4,79 %) та 2–й  (на 4,72 

%),   а в 3-й – вищим  на (6,68 %) групах він був нижчим від контролю. Кінцевий 

систолічний  об’єм -  в усіх дослідницьких групах цей показник був у межах 

фізіологічної норми, в контрольній групі  трохи вищим.  Найвищим він був в осіб  
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із перенесеним у минулому інфарктом міокарда, складав (70,8±5,57) мл, 

найнижчим -  в осіб із  високим фактором ризику розвитку серцево-судиних 

захворювань за шкалою SCORE і складав (66,44±9,27) мл.  Якщо порівнювати у 

межах груп, то у 1-й групі він був нижчим на 10,8 % , у  2-й групі -  на 13,4 %, а в 

3-й  групі  – на 18,18 % нижчим від групи контролю. 

       Товщина міжшлуночкової перетинки у фазу систоли ( МШс – норма до 0,8 

см)  в усіх групах  була  вищою від норми, із різною девіацією, і величина цього  

показника в порівнянні з контролем була однаково достовірною (р<0,01). Так, в  

осіб 1-ї групи цей показник був більшим,  ніж у здорових осіб на 43,8 %, а в осіб 

2-ї групи – 47,19 %,  та 3-й  групі  - на 46,07 %. 

         В осіб із дуже  високим фактором ризику розвитку серцево-судиних 

захворювань за шкалою SCORE товщина міжшлуночкової перетинки в фазу 

діастоли  (МШд – норма (0,7- 1,1) см) -  була достовірно вищою від контролю, і ця 

різниця складала – 44.7 %. У 1-й обстеженій групі  цей показник був практично 

однаковим, як і в контрольній групі, а   у  2-й групі ця різниця була – 27,05 %, 

достовірної різниці не було встановлено. 

      Ударний об’єм серця (УО – (74 ±4) мл), як видно з таблиці 3.14 у контрольній 

групі та  в 2-й  групі, цей показник був вищим від норми, на 13,5 % та 9,4 % 

відповідно. В осіб 1-ї та 2 – ї груп ударний об'єм був нижчим від  фізіологічних 

норм, на 21,3 % та 32,14 % відповідно. У порівнянні з контрольною групою  

ударний об’єм в 1 –й групі був  нижчим на 36,97 %, у 2-й групі – на 3,7 %, та у 3-й  

- на 48,01 %. 

     Фракція викиду (норма ФВ- (55-70) %) в осіб майже всіх груп цей показник був 

у межах нижньої межі норми, тільки в 3-й обстеженій групі він був незначно 

нижчим від норми. У порівнянні з контрольною групою значних особливостей не 

було встановлено. 

      Задня стінка лівого шлуночка у фазу діастоли   (ЗСЛШ- норма (0,7-1,1) см), 

цей розмір у всіх обстежених групах був у межах фізіологічних норм, але у 

порівняні контрольної групи з іншими була встановлена відмінність. В осіб 1-ї та 

3-ї груп цей розмір був на 18,08 % вищим від контролю і в 2-й групі – на 7,4 %. 
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Тенденції до збільшення товщини задньої стінки лівого шлуночка у фазу діастоли  

при порівнянні між контрольною  і обстеженими групами  не було встановлено. 

       Задня стінка лівого шлуночка у фазу систоли    (ЗСЛШ- потовщення до  1,2 

см), як ми бачимо з таблиці 3.7 в усіх  групах крім, контрольної була  більше 

норми,  в 1-й групі  та 2 групі – на 10,8 % і в 3-й групі – на 12,5 %. У порівнянні з 

контрольною групою, цей показник був достовірно  вищим -  на 64,19 % у 1-й та 

2-й групах, і на 66,6 % - у 3-й групі (р<0,01) . 

     Кінцевий діастолічний резерв (КДР – норма (3,7- 5,8) см), у всіх без винятку 

групах цей показник був у межах фізіологічної норми. Найменшим він був у 3-й 

групі, а найвищим у контрольній групі. 

    Кінцевий діастолічний об’єм   (КДО – чол. до 170 мл, жінки до 120 мл) у  всіх 

групах він був у межах фізіологічної норми.  

     Правий шлуночок, вихідний тракт  (ПШ норма до 2,7 см) - в  усіх групах цей 

показник був вищим від норми. В осіб контрольної групи і 2-ї групи він був 

практично однаковим. В осіб із ішемічною хворобою серця він був на 7,7 % 

нижчий  ніж у контрольній групі, а у 3-й групі – на 2,0 %. 

     Легенева артерія (ЛА норма  1,8 - 2,0 см), як видно з таблиці 3.14 в усіх 

обстежених групах розмір легеневої артеріїї був збільшений,  в осіб 1- ї групи на 

7.5 %,  в 2-й групі – на 6,0 %, та 3-ї на 5,0 %. Але у порівнянні з контрольною 

групою, то,  навпаки, в обстежених групах він був нижчим в осіб 1- ї групи на 1,4 

%,  в 2-й групі – на 3,3 %, та 3-ї на 2,3 %. 

        Отже, аналізуючи  представлені дані, можна говорити про те, що достовірної 

різниці в показниках ЕхоКГ осіб із постінфарктним кардіосклерозом і супутньою  

турбулентністю серцевого ритму  було встановлено у величині мішлуночкової 

перетинки  у систолу (більша), ударному об’ємі (нижчий) та товщині задньої 

стінки лівого шлуночку в систолу (більша). В осіб із дуже  високими факторами 

ризику за системою SCORE та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму  

-  достовірно більшою була міжшлуночкова перетинка  та товщина задньої стінки 

лівого шлуночку в систолу. Стосовно осіб із високими факторами ризику за 

системою SCORE та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму,    
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аналогічно достовірно більшою була міжшлуночкова перетинка та товщина 

задньої стінки лівого шлуночка в систолу і як і в осіб 1-ї групи нижчим був 

ударний об’єм.  В осіб ізпостінфаркним кардіосклерозом та з ТСР – КСР, КСО, 

ФВ, ЗСЛШд, КДР, КДО, ПШ та ЛШ були недостовірно нижче ніж у контрольній 

групі. В осіб із дуже  високим ризиком розвитку серцево-судинних подій за 

шкалою SCORE – КСР, КСО, УО,  ФВ, КДР, КДО були не достовірно нижчими 

від контролю. У 3-й обстеженій групі – КСР, КСО,  УО,  ФВ, КДО - були в 

порівнянні  з контрольною групою не достовірно нижчими. 

       Для встановлення зв’язку між морфологічними змінами в міокарді та появою і 

прогресуванням турбулентності був проведений порівняльний аналіз показників 

ехокардіографії осіб із наявним явищем турбулентності серцевого ритму  та без 

нього.  Показники ехокардіографії осіб контрольної  групи з  наявним феноменом 

турбулентності серцевого ритму та без нього представлені в таблиці 3.14, в другій 

колонці представлено показники ехокардіографії осіб без наявного феномену 

турбулентності серцевого ритму, а у третій – із наявним феноменом 

турбулентності серцевого ритму. 

        Як видно з табл. 3.14, достовірної різниці в показниках ехокардіографіїї 

практично здорових осіб із наявним феноменом турбулентності серцевого ритму 

та без нього не було встановлено. В осіб із наявним феноменом турбулентності 

серцевого ритму кінцевий систолічний резерв у порівнянні з показником у осіб 

без ТСР не достовірно був  вищим на 6,9 %, кінцевий систолічний об'єм – на 11,3 

%, фракція викиду – на 10,6 %, кінцевий діастолічний об’єм – на 3,9 %. Нижчими 

були такі показники – мішлуночкова перетинка в фазу систоли – на 13,2%, 

мішлуночкова перетинка у фазу діастоли  -  на 12,4 %, достовірної різниці також 

не було встановлено. Ударний обєм, кінцевий діастолічний  резерв, кінцевий 

діастолічний об’єм, розмір правого шлуночка і легеневої артерії були практично 

однаковими.    

       Показники ехокардіографії осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарда,  

представлені в табл. 3.15, в другій колонці представлено показники 

ехокардіографії осіб без наявного феномену турбулентності серцевого ритму, а у 
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третій – з наявним феноменом  турбулентності серцевого ритму. Як видно з 

таблиці 3.15, достовірної різниці в показниках ехокардіографії осіб, які перенесли 

в минулому гострий інфаркт міокарда  з наявним феноменом турбулентності 

серцевого ритму та без нього, не було встановлено. 

 

Таблиця 3.14 

Показники ехокардіографії осіб із контрольної групи з явищем 

турбулентності серцевого ритму та без нього. 

Показник Контроль, ВСР (n=99) Контроль, ТСР (n=50) 

КСР, см 3,88±0,23 4,15±0,02 

КСО, мл 68,8±7,52 78,0±5,57 

МШс, см 1,18±0,02 0,89±0,03 

МШд, см 1,06±0,02 0,85±0,05 

УО, мл 88,0±10,0 84,2±7,05 

ФВ, % 55,33±2,06 58,7±1,15 

ЗСЛШд, см 1,17±0,42 0,94±0,2 

ЗСЛШс,см 1,28±0,05 0,81±0,03 

КДР, мл 5,38±0,76 5,5±0,23 

КДО, мл 143,0±5,29 148,6±12,4 

ПШ, мм 3,06±0,02 3,05±0,02 

ЛА, см 2,12±0,12 2,15±0,11 

    

     В осіб із наявним феноменом турбулентності серцевого ритму кінцевий 

систолічний резерв у порівнянні з показником у осіб без ТСР був  вищим на 6,16 

%, кінцевий систолічний об'єм – на 12,1 %, кінцевий діастолічний резерв  - на 2,8 

%, кінцевий діастолічний об’єм – на 3,9 %.  
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Таблиця 3.15 

Показники ехокардіографії  1-ї обстеженої групи, із явищем турбулентності 

серцевого ритму та без нього. 

Показник ВСР (n=163) ТСР (n=72) 

КСР, см 3,73±0,5 3,96±0,51 

КСО, мл 58,48±6,45 70,8±5,57 

МШс, см 1,14±0,17 1,28±0,19 

МШд, см 1,06±0,16 0,85±0,14 

УО, мл 78,17±17,19 61,47±7,05 

ФВ, % 54,33±6,45 51,77±4,52 

ЗСЛШд, см 1,08±0,14 1,11±0,21 

ЗСЛШс, см 1,36±0,14 1,33±0,31 

КДР, см 5,28±0,44 5,43±0,5 

КДО, мл 133,67±37,87 142,67±43,99 

ПШ, мм 2,66±0,51 2,83±0,37 

ЛА, см 2,08±0,07 2,12±0,11 

  

           Нижчими були такі показники – мішлуночкова перетинка у фазу систоли – 

на 7,2 %, правий шлуночок  - на 6,3 %. Меншими були - мішлуночкова перетинка 

у фазу діастолу  -  на 24,5 %, ударний об'єм серця – на 28,03 %, стосовно фракції 

викиду, розміру задньої стінки лівого шлуночка , легеневої артерїї - ці показники  

були практично однаковими. Показники ехокардіографії  осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним  ризиком за SCORE, представлені в таблиці 3.16.  
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  Таблиця 3.16 

Показники ехокардіографії 2-ї обстежуваної  групи з явищем турбулентності 

серцевого ритму та без нього. 

Показник ВСР (n=85) ТСР (n=69) 

КСР, см 3,67±0,44 3,97±0,2 

КСО, мл 58,11±7,61 69,37±8,56 

МШс, см 1,3±0,22 1,31±0,13 

МШд, см 1,2±0,16 1,08±0,14 

УО, мл 72,19±16,5 81,0±12,72 

ФВ, % 55,28±5,27 52,25±2,37 

ЗСЛШд, см 1,17±0,16 1,01±0,38 

ЗСЛШс, см 1,36±0,14 1,33±0,31 

КДР, мл 5,19±0,44 5,52±0,2 

КДО, мл 129,81±29,11 144,67±8,57 

ПШ, мм 2,8±0,32 3,05±0,55 

ЛА, см 2,13±0,12 2,08±0,07 

 

         В абсолютному та відносному значеннях було встановлено різницю - в осіб 

із наявним феноменом турбулентності серцевого ритму кінцевий систолічний 

резерв у порівнянні з показником в осіб без ТСР був  вищим на 8,17 %, кінцевий 

систолічний об'єм – на 12,01 %, ударний об’єм серця – на 11,05 %, кінцевий 

діастолічний резерв  - на 6,3 %, кінцевий діастолічний об’єм – на 11,3 %.  

Нижчими були такі показники – міжшлуночкова перетинка у фазу діастоли – на 

15,8 %, розмір легеневої артерії  - на 2,4 %. Такі  показники, як міжшлуночкова 

перетинка в стані  систоли,  фракція викиду, розмір задньої стінки лівого 

шлуночка у фазі систоли були практично однаковими.  



150 

 

        У табл. 3.17 представлено показники ехокардіографії осіб із високим 

кардіоваскулярним  ризиком за SCORE.  

 

Таблиця 3.17 

Показники ехокардіографії 3-ї обстеженої  групи з явищем турбулентності 

серцевого ритму та без нього 

Показник ВСР (n=118) ТСР (n=69) 

КСР, см 4,71± 0,69 3,89±0,32 

КСО, мл 52,95±15,71 66,44±20,27 

МШс, см 1,3±0,22 1,31±0,13 

МШд,см 1,24±0,21 1,23±0,29 

УО, мл 70,0±12,76 56,75±12,72 

ФВ, % 55,96±3,94 52,77±3,7 

ЗСЛШд,см 1,16±0,15 1,11±0,15 

ЗСЛШс,см 1,37±0,14 1,35±0,1 

КДР, мл 5,01±0,48 5,37±0,33 

КДО, мл 124,03±21,86 140,0±20,27 

ПШ, мм 2,66±0,26 2,99±0,3 

ЛА, см 2,37±0,07 2,1±0,09 

  

         Отже, як видно з таблиці 3.17, достовірної різниці в показниках 

ехокардіографіїї осіб із високим кардіоваскулярним  ризиком за SCORE з наявним 

феноменом турбулентності серцевого ритму та без нього, як і в усіх попередніх 

групах,  не було встановлено. В абсолютному та відносному значеннях було 

встановлено різницю, в осіб із наявним феноменом турбулентності серцевого 

ритму кінцевий систолічний об’єм у порівнянні з показником у осіб без ТСР був  
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вищим на 25,47 %, кінцевий діастолічний об’єм – на 12,9 %, кінцевий 

діастолічний резерв – на 7,18 %, розмір правого шлуночка – на 15,0 %. Нижчими 

були такі показники – кінцевий систолічний резерв – на 21,07 %, ударний об’єм – 

на 25,0 %, легенева артерія – на 12,8 %. Такі  показники, як мішлуночкова 

перетинка в стані  систоли та діастоли,  фракція викиду, розмір задньої стінки 

лівого шлуночка у фазі систоли та діастоли  були практично однаковими. 

         Якщо підсумувати вищезазначені дані то особливістю ЕХОКС у пацієнтів із 

перенесеним інфарктом міокарду та в осіб із дуже  високим  кардіоваскулярним  

ризиком за SCORE з наявним феноменом турбулентності серцевого ритму у 

порівнянні без ТСР, є те, що у систолу достовірно суттєво відбувається 

потовщення міжшлуночкової перетинки лівого шлуночку (табл.3.18). 

 

Таблиця 3.18 

Динаміка зміни товщини міжшлуночкової перетинки у фазу систоли і 

діастоли у осіб обстежених груп. 

Група ВСР  ТСР 

Контроль (ВСР n=99; ТСР n=50) 4,83% 6,5% 

1-а група (ВСР n=163; ТСР n=72) 7,5% 50,58% 

2-а група (ВСР n=85; ТСР n=69) 8,3% 21,3% 

3-а група (ВСР n=118; ТСР n=69) 4,83% 6,5% 

 

        На початкових стадіях виникнення ТСР, його поява  має суто 

функціональний характер і пов'язаний із зміною регуляції, на більш пізніх -  

поєднання морфології  та регуляції.  В осіб із явищем турбулентності серцевого 

ритму в систолу товщина міжшлуночкової перетинки  достовірно потовщується, у 

порівнянні з особами без даного явища, в процесі серцево-судинного континууму 

від високого до дуже високого факторів ризику серцево-судинних подій за 

шкалою SCORE, і найбільш ця різниця спостерігається в осіб із наявним уже 

серцево-судинним захворюванням (перенесений у минулому інфаркт міокарда). 
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        Ризик розвитку ускладнень артеріальної гіпертензії  – інфаркт міокарда, 

інсульт, смерть від серцево-судинної патології  безпосередньо залежить від 

коливань добової активності біологічних систем організму [22, 33]. Однією з 

важливих  хронобіологічних  детермінант  пошкодження  органів-мішеней є 

циркадний ритм АТ [9,145]. Застосування методу добового (24-годинного) 

моніторингу АТ (ДМАТ) у комплексі обстеження  хворих із  серцево-судинною 

патологією дає змогу значно покращити якість діагностики та оптимізувати 

лікування даної категорії пацієнтів. Із цією метою проводився добовий 

моніторинг артеріального тиску з результати даного обстеження представлено 

нижче. 

        У табл. 3.19 представлено результати 24-годинного моніторування АТ у 

здорових осіб. Середньодобові рівні систолічного артеріального тиску (САТ) та  

діастолічного артеріального тиску серед осіб цієї групи складали 

(118,73±6,44/72,46±7,01) мм рт. ст. в осіб без явища турбулентності серцевого 

ритму та (116,0±2,28/70,0±4,03) мм рт. ст. - із явищем турбулентності серцевого 

ритму. Достовірної різниці  рівня середнього артеріального тиску практично 

здорових осіб із явищем турбулентності серцевого ритму в порівнянні з особами 

без нього - не було (табл. 3.19). Достовірної різниці у величині показника 

стандартного відхилення як  систолічного, так і  діастолічного артеріальному 

тиску в порівнянні осіб із і без явища турбулентності серцевого ритму не було 

вставновлено. Добовий індекс  систолічного артеріальному тиску  в практично 

здорових осіб із явищем турбулентності. серцевого ритму був не достовірно 

вищим, а по діастолічному артеріальному тиску – був не достовірно вищим у осіб 

без турбулентності серцевого ритму.   

           Часовий індекс був недостовірно вищим  за систолічним і діастолічним 

артеріальним тиском  у практично здорових осіб без турбулентності серцевого 

ритму. 



 

 

Таблиця 3.19 

Показники добового моніторування АТ в групі здорових осіб (доба), (M+m) 

Показники ДМАТ САТ ДАТ ПАТ Сер.АТ 

ВСР 

(n=38) 

ТСР 

(n=40) 

ВСР 

(n=38) 

ТСР 

(n=40) 

ВСР 

(n=38) 

ТСР 

(n=40) 

ВСР 

(n=38) 

ТСР 

(n=40) 

Середнє, мм рт.ст. 118,73+ 

6,44 

116,0+ 

2,28 

72,46+ 

7,01 

70,0+ 

4,03 

44,13+ 

1,09 

42,36+ 

1,33 

81,93+ 

6,04 

85,93+ 

12,13 

Стандартне 

Відхилення, 

 мм рт.ст 

13,93+ 

1,41 

13,0+ 

4,39 

12,26+ 

1,09 

12,0+ 

4,22 

10,46+ 

1,16 

7,83+ 

1,47 

11,86+ 

1,48 

11,5+ 

1,64 

Добовий Індекс, % 8,66+ 

0,47 

11,33+ 

1,92 

12,93+ 

1,67 

9,5+ 

1,51 

  10,8+1,89 15,83+ 

1,66 1 

Часовий Індекс, % 16,4+ 

1,89 

9,67+ 

4,85 

18,20+ 

2,94 

13,16+ 

2,71 

  15,33+ 

2,03 

7,83+ 

2,27 * 

Індекс Площі, 

 мм рт.ст-год/добу 

36,26+ 

8,4 

20,66+ 

3,64 

15,33+ 

1,57 

13,16+ 

1,09 

  18,06+ 

2,21 

10,0+ 

2,83 * 

Примітка. * - різниця р<0,01 між показниками пацієнтів із ВСР і ТСР. 

 

 

 



 

 

        Індекс площі, як і попередньо описаний показник, був недостовірно вищим у 

практично здорових осіб без явища турбулентності серцевого ритму.  Середній 

пульсовий артеріальний тиск коливався в осіб ізі без турбулентності серцевого 

ритму в межах (44- 46) мм рт. ст. Як видно з даних табл. 3.19,  достовірної різниці 

між показниками середнього пульсового тиску та стандартним відхиленням у 

практично здорових осіб із наявним явищем турбулентності серцевого ритму та 

без нього – не було встановлено. Стандартне відхилення пульсового 

артеріального тиску було не достовірно вищим в осіб без супутнього явища 

турбулентності серцевого ритму. Середній артеріальний тиск був  не достовірно 

вищим у практично здорових осіб із явищем турбулентності серцевого ритму. 

Стандартне відхилення середнього артеріального тиску було майже ідентичним в 

осіб обох підгруп.  Добовий індекс середнього артеріального тиску  у практично 

здорових осіб із явищем турбулентності серцевого ритму був достовірно вищим 

(р < 0,01), ніж в осіб без ТСР. А часовий індекс середнього артеріального тиску та 

індекс площі були достовірно (р<0,01) вищими у практично здорових осіб без 

явища турбулентності серцевого ритму в порівнянні з супутнім цим явищем. 

Отже, роблячи висновок із вищезазначеного, можна стверджувати, що у 

практично здорових осіб із турбулентністю серцевого ритму у порівнянні з 

особами без ТСР  - достовірно вищим є показник добового індексу середнього 

артеріального тиску і достовірно нижчими -  показники часового індексу та 

індексу площі середнього артеріального тиску. У табл. 3.20 представлено 

показники добового моніторування артеріальтного тиску в осіб 1-ї обстеженої 

групи, осіб ізішемічної хворобою серця. Отже, за рівнем середньодобового 

систолічного та діастолічного артеріального тиску серед осіб цієї групи 

достовірної різниці між двома підгрупами не було. Достовірної різниці в 

показнику стандартного відхилення, як за систолічним, так і діастолічним 

артеріальним тиском  у порівнянні особами з і без явища турбулентності 

серцевого ритму також  не було встановлено. Добовий індекс як за систолічним 

артеріальним тиском, так і за діастолічним артеріальним тиском   в  осіб 1-ї групи  

з явищем турбулентності чи без нього був практично однаковий. 



 

 

Таблиця 3.20 

Показники добового моніторування АТ у 1-й обстеженій групі  (доба), (M+m) 

Показники ДМАТ САТ ДАТ ПАТ Сер.АТ 

ВСР 

(n=94) 

ТСР 

(n=73) 

ВСР 

(n=94) 

ТСР 

(n=73) 

ВСР 

(n=94) 

ТСР 

(n=73) 

ВСР 

(n=94) 

ТСР 

(n=73) 

Середнє, мм.рт.ст. 122,66+ 

10,76 

123,58+ 

13,57 

75,5+ 

8,2 

74,29+ 

4,52 

44,13+ 

1,09 

42,36+ 

1,33 

91,16+ 

7,61 

90,47+ 

2,97 

Стандартне 

Відхилення, 

 мм рт.ст 

13,5+ 

3,00 

13,82+ 

1,52 

11,08+ 

2,88 

11,29+ 

1,22 

9,33+ 

1,17 

7,77+ 

1,37 

10,75+ 

2,16 

11,17+ 

1,37 

Добовий Індекс, % 6,0+ 

1,18 

5,7+ 

1,33 

10,58+ 

1,05 

10,76+ 

1,72 

  8,58+ 

5,84 

15,52+ 

6,85 

Часовий Індекс, % 8,25+ 

3,98 

9,23+ 

3,62 

12,75+ 

2,13 

9,0+ 

2,93 

  8,41+ 

2,84 

5,52+ 

3,34 

Індекс Площі, 

 мм рт.ст-год/добу 

12,08+ 

2,62 

11,35+ 

6,16 

5,08+ 

1,5 

6,17+ 

3,22 

  4,91+ 

3,19 

7,29+ 

2,7 

 

 

 



 

 

     Часовий індекс був недостовірно вищим  за систолічним  артеріальним тиском  

в осіб 1-ї групи з турбулентністю  серцевого ритму, а за діастолічним навпаки, але 

в обох випадках достовірної різниці не було встановлено. Індекс площі, як і 

попередньо описаний показник був не достовірно вищим в осіб без 

турбулентності серцевого ритму за систолічним артеріальним тиском, а за 

діастолічним недостовірно вищим в осіб із турбулентністю серцевого ритму.  

Середній пульсовий артеріальний тиск коливався в осіб із і без турбулентності 

серцевого ритму в межах (44- 46) мм рт.ст. Стандартне відхилення артеріального 

тиску в осіб 1-ї обстеженої групи було (10,75±2,16) мм рт.ст. та (11,17±1,37) мм 

рт.ст. -  було майже ідентичним в осіб обох підгруп і було недостовірно  вищим в 

осіб  1-ї групи без супутнього явища турбулентності серцевого ритму.  В осіб 1-ї 

обстеженої групи  середній  артеріальний тиск  без явища турбулентності 

серцевого ритму  складав (91,16 ±7,6) мм рт. ст.,  а з явищем ТСР – (90,47±2,97) 

мм рт. ст. Середній артеріальний тиск був  недостовірно вищим в осіб 1-ї групи 

без явища турбулентності серцевого ритму. Добовий індекс, часовий індекс  – в 

осіб із явищем турбулентності серцевого ритму та без нього достовірно не 

різнився. Часовий індекс  в осіб із явищем турбулентності серцевого ритму  був 

достовірно нижчим (р<0,01) у порівнянні з показником осіб без цього явища, і 

складав відповідно (5,52±3,34) % та (8,41±2,84) %. Достовірну (р<0,01) різницю 

було встановлено і у величині індекса площі, який, як і попередній показник, був 

вищим в осіб із наявним явищем турбулентності серцевого ритму, та  складав 

відповідно (7,29±2,7) мм рт. ст.- год/добу  та  (4,91±3,19) мм рт. ст.- год/добу.    

        Отже, на основі цих даних можна стверджувати, що в осіб із ішемічною 

хворобою серця середній артеріальний тиск, стандартне відхилення та 

артеріального тиску  мало чим різнилися в осіб із наявним і без нього  явищем 

турбулентності серцевого ритму.  Добовий індекс артеріального тиску в осіб із 

ішемічною хворобою серця та явищем турбулентності серцевого ритму був 

недостовірно вищим у порівнянні з особами без даного явища. В осіб із 

ішемічною хворобою серця та явищем турбулентності серцевого ритму – 
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достовірно нижчим є часовий індекс  і достовірно вищим – індекс площі в 

порівнянні з особами без ТСР. 

         Отже, зважаючи  на  вищевказане, можна стверджувати, що в осіб із 

ішемічною хворобою серця показники добового моніторування артеріального 

тиску в осіб ізта без турбулентності серцевого ритму достовірно не різнилися. 

         Під час аналізу показників добового моніторування артеріального тиску в 

осіб 2-ї обстеженої групи було встановлено такі особливості (табл.3.21). 

Середньодобові рівні систолічного та діастолічного артеріального тиску серед 

осіб цієї групи складали (129,39±20,14/81,03±6,41) мм рт. ст. в осіб без вища 

турбулентності серцевого ритму та (131,27±11,41/91,81±2,28) мм рт. ст.- з явищем 

турбулентності серцевого ритму. Достовірної різниці в рівні середнього 

артеріального тиску в  осіб 2-ї обстеженої групи з явищем турбулентності 

серцевого ритму в порівнянні з особами без нього  було встановлено за рівнем 

середнього діастолічного артеріального тиску (р<0,01). Достовірної різниці у 

показнику стандартного відхилення, як за систолічним, так і за діастолічним 

артеріальним тиском  у порівнянні осіб із і без явища турбулентності серцевого 

ритму не було встановлено, рівні цього показника були майже ідентичними в 

обох підгрупах, як за систолічним так і за діастолічним артеріальним тиском. 

Добовий індекс в осіб 2-ї обстеженої групи із супутнім  явищем турбулентності 

серцевого ритму  за систолічним і за діастолічним  артеріальним тиском  був 

недостовірно вищим.  Часовий індекс був однаковим між підгрупами.  Індекс 

площі за систолічним артеріальним тиском був недостовірно вищим в осіб без 

явища турбулентності серцевого ритму, а за діастолічним компонентом  він досяг 

достовірної різниці (р<0,01). Показники пульсового артеріального тиску  

(середній та стандартне відхилення) були недостовірно вищими  в осіб без 

турбулентності серцевого ритму. В осіб 2- ї обстежуваної групи  середній  

артеріальний тиск  без явища турбулентності серцевого ритму  складав 

(98,35±17,51) мм рт. ст.,  а з явищем ТСР – (98,27±2,01) мм рт. ст.   Стандартне 

відхилення артеріального тиску в осіб 2-ї обстеженої групи було (12,5±2,65) мм 

рт. ст та (12,45±1,08) мм рт. ст.  



 

 

Таблиця 3.21 

Показники добового моніторування АТ у 2-й обстеженій групі  (доба), (M+m) 

Показники ДМАТ САТ ДАТ ПАТ Сер.АТ 

ВСР 

(n=39) 

ТСР 

(n=51) 

ВСР 

(n=39) 

ТСР 

(n=51) 

ВСР 

(n=39) 

ТСР 

(n=51) 

ВСР 

(n=39) 

ТСР 

(n=51) 

Середнє, мм рт.ст. 129,39+ 

20,14 

131,27+ 

11,41 

81,03+ 

6,41 

91,81+ 

2,28 1 

51,82+ 

1,6 

49,27+ 

1,19 

98,35+ 

17,51 

98,27+ 

2,01 

Стандартне 

Відхилення, 

 мм рт.ст 

15,46+ 

3,16 

15,0+ 

1,47 

12,57+ 

2,65 

12,63+ 

2,95 

11,42+ 

2,08 

10,81+ 

3,71 

12,5+ 

2,65 

12,45+ 

1,08 

Добовий Індекс, % 6,85+ 

1,2 

7,27+ 

1,2 

9,60+ 

1,6 

12,63+ 

1,22 

  8,46+ 

0,2 

8,36+ 

1,35 

Часовий Індекс, % 29,78+ 

4,36 

29,0+ 

1,17 

26,82+ 

2,01 

25,18+ 

1,33 

  27,57+ 

2,48 

26,81+ 

1,2 

Індекс Площі, 

 мм рт.ст-год/добу 

28,64+ 

8,87 

24,18+ 

2,91 

23,17+ 

6,77 

9,45+ 

3,05 * 

  20,17+ 

8,32 

12,18+ 

5,54 

Примітка. * - різниця р<0,01 між показниками пацієнтів із ВСР і ТСР. 

 



 

 

         Добовий індекс, часовий індекс  – в осіб із явищем турбулентності серцевого 

ритму та без нього достовірно не різнився і в абсолютних рівнях був ідентичними.   

         Отже, на основі цих даних можна стверджувати, що в осіб із дуже  високим 

кардіоваскулярним ризиком достовірної різниці в середньому  артеріальному 

тиск, стандартному відхиленні, добовому індексі та часовому не було, в осіб із 

явищем турбулентності серцевого ритму та без нього. Показники середнього 

артеріального тиску – середній, стандартне відхилення, добовий індекс та часовий 

індекс між підгрупами не різнилися. А от індекс площі в осіб 2-ї групи з 

турбулентністю був суттєво вищим, але недостовірно.  

       Можна зробити такий висновок – в осіб із дуже  високим кардіоваскулярним 

ризиком  та з явищем турбулентності серцевого ритму достовірно  вищим є лише 

середній діастолічний артеріальний тиск та достовірно нижчим – індекс площі за 

діастолічним компонентом артеріального тиску, всі інші показники не різнилися.  

Особи з  високим кардіоваскулярним ризиком (3-а група), у цій групі 

показники добового моніторування серцевого ритму були такими - 

середньодобові рівні систолічного та діастолічного артеріального тиску серед осіб 

цієї групи не достовірно вищими були в осіб без явища турбулентності серцевого 

ритму (табл.3.22).  

           Достовірної різниці в показнику стандартного відхилення як за 

систолічним, так і за діастолічним артеріальним тиском  у порівнянні осіб із і без 

явища турбулентності серцевого ритму не було встановлено.  

    Добовий індекс за систолічним артеріальним тиском в осіб із явищем 

турбулентності серцевого ритму був недостовірно нижчим, а за діастолічним 

артеріальним тиском – був недостовірно вищим. Часовий індекс був недостовірно 

вищим за систолічним артеріальним тиском в осіб із супутнім явищем 

турбулентності серцевого ритму. За  діастолічним артеріальним тиском  осіб 3-ї 

групи  без турбулентності серцевого ритму цей показник був достовірно нижчим 

(р<0,01).  Індекс площі діастолічного артеріального тиску  був не достовірно 

вищим в осіб із явищем турбулентності серцевого ритму.  



 

 

Таблиця 3.22 

Показники добового моніторування АТ у 3-й обстеженій групі  (доба), (M+m) 

Показники ДМАТ САТ ДАТ ПАТ Сер. АТ 

ВСР 

(n=50) 

ТСР 

(n=66) 

ВСР 

(n=50) 

ТСР 

(n=66) 

ВСР 

(n=50) 

ТСР 

(n=50) 

ВСР 

(n=50) 

ТСР 

(n=50) 

Середнє, мм рт.ст. 133,68+ 

17,45 

132,37+ 

16,93 

79,81+ 

11,08 

71,62+ 

11,49 

53,81+ 

1,22 

60,75+ 

1,21 * 

97,75+ 

12,76 

91,75+ 

9,30 

Стандартне 

Відхилення, 

 мм рт.ст 

15,81+ 

4,71 

18,62+ 

1,91 

12,06+ 

1,12 

12,62+ 

1,99 

11,31+ 

3,89 

11,5+ 

1,56 

12,37+ 

2,07 

13,5+ 

1,57 

Добовий Індекс, % 7,43+ 

1,6 

5,87+ 

1,07 

10,62+ 

1,6 

11,12+ 

1,22 

  9,31+ 

1,76 

8,32+ 

2,08 

Часовий Індекс, % 36,81+ 

4,34 

40,0+ 

1,08 

22,62+ 

2,01 

16,0+ 

1,33 * 

  29,43+ 

3,12 

25,87+ 

1,3 

Індекс Площі, 

 мм рт.ст-год/добу 

18,64+ 

2,63 

24,25+ 

1,27 

6,68+ 

1,11 

11,45+ 

2,05 * 

  8,5+ 

3,3 

17,75+ 

1,52 * 

Примітка.  * - різниця р<0,01 між показниками пацієнтів із ВСР і ТСР. 

 



 

 

Середній пульсовий артеріальний тиск в осіб із турбулентністю серцевого 

ритму був достовірно вищим, ніж у осіб без супутнього цього явища (р<0,01), а 

стандартне відхилення пульсового артеріального тиску достовірно не різнилось.   

В осіб 3- ї обстеженої групи  (особи з  високим серцево-судинним ризиком за 

шкалою SCORE) середній  артеріальний тиск  без явища турбулентності 

серцевого ритму  складав (97,75±12,76) мм рт. ст,  а з явищем ТСР – (91,75±9,30) 

мм рт.ст. Стандартне відхилення артеріального тиску в осіб 3-ї дослідницької 

групи було (12,37±2,07) мм рт. ст та (13,5±1,57) мм рт. ст. Добовий індекс, 

часовий індекс – в осіб ізявищем турбулентності серцевого ритму та без нього 

достовірно не різнився і в абсолютних рівнях був ідентичними. Достовірну 

(р<0,01) різницю було встановлено і у величині індекса площі він був вищим в 

осіб ізнаявним явищем турбулентності серцевого ритму та  складав  відповідно 

(8,5±3,3)  мм рт. ст.-год/добу та (17,75±1,52) мм рт. ст.-год/добу.  В осіб із дуже  

високим кардіоваскулярним ризиком достовірної різниці в середньому  

артеріальному тиску, стандартному відхиленні, добовому індексі та часовому не 

було, в осіб із явищем турбулентності серцевого ритму та без нього.  Достовірно 

нижчим в осіб із високим серцево-судинним ризиком з турбулентністю серцевого 

ритму є  індекс площі. 

         Отже, підводячи підсумки з вищесказаного можна, стверджувати, що в осіб 

із високим кардіоваскулярним ризиком із турбулентністю серцевого ритму 

достовірно вищим є показник індекса площі середнього артеріального тиску і 

достовірно нижчим є показники часового індексу діастолічного артеріального 

тиску.  На основі добового моніторування артеріального тиску було детально  

проаналізовано особливості і відмінності окремо систолічного, діастолічного та 

пульсового артеріального тиску та середнього артеріального тиску в осіб із 

обстежених груп у порівнянні з контрольною. Порівняльна характеристика  рівня  

систолічного   артеріального тиску за результатами добового моніторування у 

хворих обстежених груп  представлено  в таблиці (табл.3.23).     



 

 

Таблиця 3.23 

Показники систолічного артеріального тиску на основі добового моніторування  в обстежених групах  

 (доба), (M+m) 

Показники ДМАТ Контроль  (n=78) 1-а група (n=167) 2-а група (n=90) 3-я групаm (n=116) 

ВСР 

(n=38) 

ТСР 

(n=40) 

ВСР 

(n=94) 

ТСР 

(n=73) 

ВСР 

(n=39) 

ТСР 

(n=51) 

ВСР 

(n=50) 

ТСР 

(n=61) 

Середнє, мм рт.ст. 118,73+ 

6,44 

116,0+ 

2,28 

122,66+ 

10,76 

123,58+ 

13,57 

129,39+ 

20,14 

131,27+ 

11,41 

133,68+ 

17,45 

132,37

+ 

16,93 

Стандартне 

Відхилення, 

 мм рт.ст 

13,93+ 

1,41 

13,0+ 

4,39 

13,5+ 

3,00 

13,82+ 

1,52 

15,46+ 

3,16 

15,0+ 

1,47 

15,81+ 

4,71 

18,62+ 

1,91 

Добовий Індекс, % 8,66+ 

0,47 

11,33+ 

1,92 

6,0+ 

1,18 

5,7+ 

1,33 * 

6,85+ 

1,2 

7,27+ 

1,2 

7,43+ 

1,6 

5,87+ 

1,07 *  

Часовий Індекс, % 16,4+ 

1,89 

9,67+ 

4,85 

8,25+ 

3,981 

9,23+ 

3,62 

29,78+ 

4,36 * 

29,0+ 

1,17 * 

36,81+ 

4,34 ** 

40,0+ 

1,08 ** 

Індекс Площі, 

 мм рт.ст-год/добу 

36,26+ 

8,4 

20,66+ 

3,64 

12,08+ 

2,62 ** 

11,35+ 

6,16 

28,64+ 

8,87 

24,18+ 

2,91 

18,64+ 

9,63 

24,25+ 

1,27 

Примітки: 1) * - різниця р<0,01 між показниками пацієнтів з контролем і обстеженими групами; 2) ** - різниця р<0,001 

між показниками пацієнтів з контролем і обстеженими групами. 

 



 

 

      Середній артеріальний тиск в осіб без турбулентності серцевого ритму в 

абсолютній величині був найвищим в 3-й обстеженій групі і найнижчим у 

контрольній, якщо ж говорити про суто осіб із наявною патологією з боку 

серцево-судинної системи то в найнижчий рівень був у 1-й групі. Достовірної 

різниці у величині цього показника ні з контролем, ні між групами не було 

встановлено. Стосовно підгруп із супутньою турбулентністю серцевого ритму, то 

найнижчий рівень був у контрольній групі і найвищий у 3-й  обстеженій групі. 

Достовірної різниці у величині середнього систолічного артеріального тиску ні з 

контролем, ні між групами не було. Достовірної різниці у величині середнього 

систолічного артеріального тиску між підгупами без і з явищем турбуленості 

серцевого ритму не було. Стандарне відхилення систолічного артеріального тиску 

серед осіб без турбулентності серцевого ритму найвищим було в 3-й обстеженій 

групі і найнижчим у 1-й групі. Серед осіб із супутнім явищем турбулентності 

серцевого ритму  найвищий рівень був знову ж таки серед осіб 3-ї обстеженої 

групи і найнижчим у групі контролю. Достовірної різниці  величині даного 

показника між обстежуваними групами та контролем не було. Не встановлено і 

достовірної різниці між рівнем стандартного  відхилення між підгрупами. 

Добовий індекс систолічного артеріального тиску – найвищий рівень цього 

показника був у контрольній групі, а найнижчим в 1-й – серед підгруп без 

турбулентності серцевого ритму  і серед підгруп з ТСР – знову ж таки найвищий у 

контролі і найнижчий у 1-й групі.  Під час порівняння рівня добового індексу між 

підгрупами не було встановлено достовірної різниці.  А під час порівняння з 

контролем – у підгрупі без турбулентності серцевого ритму достовірної різниці не 

було встановлено , з турбулентністю в 1-й та 3-й групах з достовірністю (р<0,01) 

цей показник був нижчим. Часовий індекс був найвищим як в підгрупі з, так і без 

турбулентності серцевого ритму в 3-й групі і найнижчим в 1-й групі, у 2- й групі з 

достовірністю (р<0,01) був вищим в обох підгрупах і в 3-й  групі з достовірністю 

(р<0,001) в обох підгрупах цей показник був вищим. 

Останній із проаналізованих показників добового моніторування 

систолічного артеріального тиску - це  індекс площі серед осіб без турбулентності 
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серцевого ритму, він був найвищим у контрольній групі і найнижчим в 3-й групі. 

Серед осіб із турбулентністю серцевого ритму  найнижчий рівень  був у 1-й групі 

і найвищий – у 3-й групі. Під час порівняння між підгрупами достовірної різниці 

не було встановлено. А під час порівняння з контролем - то у 1-й групі, підгрупі 

без ТСР цей показник з достовірністю (р<0,001) був нижчим.  

Отже, на основі проведеного аналізу систолічного артеріального тиску на 

основі даних добового моніторування можна говорити, що під час порівняння з 

контролем серед осіб із факторами ризику серцево-судинних захворювань було 

встановлено - в 1-й групі  був достовірно нижчий добовий індекс у підгрупі з 

турбуленістю серцевого ритму і індекс площі – в підгрупі без даного явища. У 2-й 

групі -  достовірно вищий часовий індекс в обох підгрупах.  І у 3- й групі – також 

достовірно вищий часовий індекс в обох підгрупах  і достовірно нижчий часовий 

індекс у підгрупі  з турбулентністю серцевого ритму. 

        Особливості і відмінності діастолічного аретріального тиску в обстежених 

группах на основі добового моніторування артеріального тиску  представлено  в 

табл. 3.24.    

         Середне значення діастолічного артеріального тиску серед осіб без 

турбулентності серцевого ритму в абсолютній величині був найвищим у 2-й 

обстеженій групі і найнижчий у контрольній, якщо ж говорити про суто осіб із 

наявною патологією зі сторони серцево-судинної системи, то  найвищий рівень 

був у 1-й групі.  Достовірної різниці у величині цього показника ні з контролем, ні 

між групами не було встановлено. Стосовно підгруп з супутньою турбулентністю 

серцевого ритму, то знову ж таки, найнижчий рівень був у контрольній групі і 

найвищий у 2-й обстеженій групі. Достовірної різниці у величині середнього 

систолічного артеріального тиску ні з контролем, ні між групами не було. 

Достовірної різниці у величині середнього систолічного артеріального тиску між 

підгупами без, і з явищем турбулентності серцевого ритму не було. 

          Стандарне відхилення діастолічного артеріального тиску серед осіб без 

турбулентності серцевого ритму найвищим було в 2-й обстеженій групі і 

найнижчим у групі контролю.  



 

 

Таблиця 3.24 

Показники діастолічного  артеріального тиску на основі добового моніторування  в обстежених групах 

 (доба), (M+m) 

Показники ДМАТ Контроль (n=78) 1-а група (n=167) 2-а група (n=90) 3-я група (n=116) 

ВСР 

(n=38) 

ТСР 

(n=40) 

ВСР  

(n=94) 

ТСР 

(n=73) 

ВСР 

(n=39) 

ТСР 

(n=51) 

ВСР 

(n=50) 

ТСР 

(n=66) 

Середнє, мм рт.ст. 72,46+ 

7,01 

70,0+ 

4,03 

75,5+ 

8,2 

74,29+ 

4,52 

81,03+ 

6,41 

91,81+ 

2,28 

79,81+ 

11,08 

71,62+ 

11,49 

Стандартне 

Відхилення, 

 мм рт.ст. 

12,26+ 

1,09 

12,0+ 

4,22 

11,08+ 

2,88 

11,29+ 

1,22 

12,57+ 

2,65 

12,63+ 

2,95 

12,06+ 

1,12 

12,62+ 

1,99 

Добовий Індекс, % 12,93+ 

1,67 

9,5+ 

1,51 

10,58+ 

1,05 

10,76+ 

1,72 

9,60+ 

1,6 

12,63+ 

1,22 

10,62+ 

1,6 

11,12+ 

1,22 

Часовий Індекс, % 18,20+ 

2,94 

13,16+ 

2,71 

12,75+ 

2,13 

9,0+ 

2,93 

26,82+ 

2,01 1 

25,18+ 

1,33 1 

22,62+ 

2,01 

16,0+ 

1,33 

Індекс Площі, 

 мм рт.ст.-год/добу 

15,33+ 

1,57 

13,16+ 

1,09 

5,08+ 

1,5 

6,17+ 

3,22 

23,17+ 

6,77 1 

9,45+ 

3,05 

6,68+ 

6,77 

11,45+ 

3,05 

 



 

 

Серед осіб із супутнім явищем турбулентності серцевого ритму  найнижчим 

був у 1-й групі. Достовірної різниці у величині даного показника між 

обстеженими групами та контролем не було. Не встановлено і достовірної різниці 

між рівнем стандартного відхилення між підгрупами. Добовий індекс 

систолічного артеріального тиску – найвищий рівень показника був  у 

контрольній групі, а найнижчим у 1-й – серед підгруп без турбулентності 

серцевого ритму і серед підгруп з ТСР знову ж таки найнижчий  2-й групі  і 

найвищий у контрольній групі.  

         Під час порівняння добового індекса між підгрупами не було встановлено 

достовірної різниці.  Також не було встановленно у жодній з груп  достовірної 

різниці при порівнянні даного показника з показником  контрольної групи. 

Часовий індекс був найвищим у   2-й групі з і без турбулентності серцевого ритму 

і найнижчим в 1-й групі – в обох підгрупах. Достовірної різниці між підгрупами 

не встановленно.  Під час порівняння з контролем у 1-й групі  достовірної різниці 

не зафіксовано. У 2- й групі з достовірністю (р<0,01) цей показник був вищим в 

обох підгрупах. І в 3-ї  групі в порівнянні з контрольною групою  не було 

встановлено достовірної різниці. 

Індекс площі серед осіб без турбулентності серцевого ритму був найвищим у 

2-й обстеженій групі, і найнижчим у 1-й групі. Серед осіб із турбулентністю 

серцевого ритму -  найвищим був  у контрольній групі  і найнижчим – у 1-й групі. 

Під час порівняння між підгрупами достовірної різниці не було встановлено. А 

під час порівняння з контролем, то у 2-й групі, підгрупі без турбулентності 

серцевого ритму цей показник був вищим з достовірністю (р<0,01). У всіх інших 

групах і підгрупах не було встановлено достовірних різниць. 

 На основі проведеного аналізу діастолічного артеріального тиску  можна 

говорити про те, що під час порівняння з контролем серед осіб із факторами 

ризику серцево-судинних захворювань було встановлено, що у 2-й групі  

достовірно вищим  є  часовий  індекс у підгрупі з турбулентністю серцевого 

ритму і без нього у порівнянні з контролем.  Індекс площі – у підгрупі без ТСР 

явища також достовірно був вищим  у порівнянні з контролем. 
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Порівняльна характеристика  рівня  cереднього артеріального тиску  за 

результатами добового моніторування у хворих обстежених груп із наявним 

явищем турбулентності серцевого ритму та без нього  представлено в табл.  3.25. 

В осіб 1-ї обстеженої групи   без явища ТСР у порівнянні з аналогічною 

підгрупою контролю середній  артеріальний тиск був недостовірно вищим,  

стандартне відхилення артеріального тиску  і добовий індекс – недостовірно 

нижчими. Часовий індекс та індекс були з однакою достовірністю нижчими 

(р<0,01). Достовірно нижчими були рівень індексу площі та часового індексу в 

порівняні з контролем. Отже, на основі цих даних можна стверджувати, що в осіб 

із ішемічною хворобою серця середній артеріальний тиск як в осіб із 

турбулентністю серцевого ритму, так і без достовірно був нижчим за часовим 

індексом та індексом площі.  Дуже подібна ситуація була і в  осіб 2- ї обстеженої 

групи.  У підгрупі осіб без явища ТСР у порівнянні з аналогічною підгрупою 

контролю середній  артеріальний тиск і стандартне відхилення артеріального 

тиску було недостовірно вищими, добовий індекс – не достовірно нижчим.  

Часовий індекс та індекс площі були з однакою достовірністю вищими (р<0,01). 

Під час аналізу показників середнього артеріального тиску 2-ї обстеженої групи  з 

явищем турбулентності серцевого ритму було встановлено.  

Середній артеріальний тиск і стандартне відхилення артеріального тиску 

були недостовірно вищими, добовий індекс був достовірно нижчим (р<0,01), 

часовий індекс – достовірно вищим (р<0,01), а індекс площі – не достовірно 

вищим у порівнянні з контролем.   

 Отже, ці дані дозволяють аргументувати, що в осіб із дуже  високим 

серцево-судинним ризиком середній артеріальний тиск,  як в осіб із 

турбулентністю серцевого ритму так і без ТСР  достовірно був вищим за часовим 

індексом. 

В осіб 3-ї групи було найбільше достовірних відмінностей. А саме - в 

підгрупі осіб    без явища ТСР у порівнянні з аналогічною підгрупою контролю 

середній  артеріальний тиск і стандартне відхилення артеріального тиску були 

недостовірно вищим,   добовий індекс – недостовірно нижчим.  



 

 

Таблиця 3.25 

Показники середнього   артеріального тиску на основі добового моніторування  в обстежених групах (доба), 

(M+m) 

Показники ДМАТ Контроль (n=78) 1-а група (n=167) 2-а група (n=90) 3-я група (n=116) 

ВСР 

(n=38) 

ТСР 

(n=40) 

ВСР 

(n=94) 

ТСР 

(n=73) 

ВСР 

(n=39) 

ТСР 

(n=51) 

ВСР 

(n=50) 

ТСР 

(n=66) 

Середнє, мм рт.ст. 81,93+ 

6,04 

85,93+ 

12,13 

91,16+ 

7,61 

90,47+ 

2,97 

98,35+ 

17,51 

98,27+ 

2,01 

97,75+ 

12,76 

91,75+ 

9,30 

Стандартне 

Відхилення, 

 мм.рт.ст 

11,86+ 

1,48 

11,5+ 

1,64 

10,75+ 

2,16 

11,17+ 

1,37 

12,5+ 

2,65 

12,45+ 

1,08 

12,37+ 

2,07 

13,5+ 

1,57 

Добовий Індекс, % 10,8+1,89 15,83+ 

1,66 

8,58+ 

5,84 

15,52+ 

6,85 

8,46+ 

0,2 

8,361+ 

1,35 

9,31+ 

1,76 

8,32+ 

2,08* 

Часовий Індекс, % 15,33+ 

2,03 

7,83+ 

2,27 

8,41+ 

2,84 * 

5,52+ 

3,34 * 

27,57+ 

2,48 * 

26,81+ 

1,2 * 

29,43+ 

3,12 * 

25,87+ 

1,3 * 

Індекс Площі, 

 мм рт.ст.-год/добу 

18,06+ 

2,21 

10,0+ 

2,83 

4,91+ 

3,19 * 

7,29+ 

2,7 * 

20,17+ 

8,32  

12,18+ 

5,54 

8,5+ 

3,3 * 

17,75+ 

1,52* 

Примітка. * - різниця р<0,01 між показниками пацієнтів з контролем і обстеженими групами.                



 

 

Часовий індекс був достовірно вищим,  а індекс площі був із однаковою 

достовірністю нижчим (р<0,01). Під час аналізу показників середнього 

артеріального тиску 3-ї обстеженої групи  з явищем турбулентності серцевого 

ритму було встановлено таке: середній артеріальний тиск і стандартне відхилення 

артеріального тиску були недостовірно вищими, добовий індекс був достовірно 

нижчим, часовий індекс – достовірно вищим, а індекс площі достовірно вищим у 

порівнянні з контролем (р<0,01 ). 

Отже, на основі вищесказаного можна стверджувати, що в осіб із високим 

серцево-судинним ризиком серця середній артеріальний тиск як в осіб із 

турбулентністю серцевого ритму, так і без ТСР, достовірно був вищим за часовим 

індексом. За деякими іншими показниками є достовірні розбіжності, так, за 

індексом площі середнього артеріального тиску – в осіб із турбулентністю він був 

достовірно вищим, а без ТСР- достовірно нижчим, і за добовим індексом – у 

підгрупі з ТСР встановлено достовірний нижчий показник, а в підгрупі без ТСР 

достовірної різниці не встановлено. 

     Був проведено детальний порівняльний аналіз пульсового артеріального 

тиску в осіб обстежених груп із контролем (табл. 3.26). Як видно з даних табл. 

3.26, достовірної різниці між показниками середнього пульсового тиску та 

стандартним відхиленням у практично здорових осіб і  осіб 1-ї обстеженої групи у 

порівнянні  з контрольною групою не було встановлено.  У 2-й обстеженій групі у 

порівнянні з контролем достовірно (р<0,01) рівень середнього пульсового тиску в 

осіб без турбулентності серцевого ритму був вищим, ніж у контрольній групі.  У 

підгрупі осіб із ТСР  середнє відхилення та середній артеріальний тиск був вищим 

ніж у контролі, але достовірної різниці не набув. Найбільш достовірна різниця в 

рівнях показників пульсового тиску була встановлена в 3-й обстеженій групі. В 

осіб цієї групи в порівнянні з контролем рівень середнього пульсового тиску із 

однаковою достовірністю (р<0,01)  був вищим в осіб із турбулентністю серцевого 

ритму так і без ТСР. Показники стандартного відхилення пульсового 

артеріального тиску достовірно не різнилися як у межах однієї групи, так у 

порівнянні з контролем. 
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Таблиця 3.26 

Показники пульсового  артеріального тиску на основі добового 

моніторування в обстежених групах (доба), (M±m) 

 

 

Показники 

ДМАТ 

Контроль 

 (n=78) 

1-а група 

(n=167) 

2-а група  

(n=90) 

3-а група 

(n=116) 

 

ВСР 

(n=3

8) 

ТСР 

(n=40) 

ВСР 

(n=94) 

ТСР 

(n=73) 

ВСР 

(n=39) 

ТСР 

(n=51) 

ВСР 

(n=56) 

ТСР 

(n=60) 

Середнє,  

мм рт.ст. 

44,13

± 

1,09 

42,36

± 

1,33 

44,13

± 

1,09 

42,36± 

1,33 

51,82± 

1,6 1* 

49,27± 

1,19 

53,81± 

1,22 * 

60,75± 

1,21 * 

Стандартне 

Відхилення, 

 мм рт.ст 

10,46

± 

1,16 

7,83± 

1,47 

9,33± 

1,17 

7,77± 

1,37 

11,42± 

2,08 

10,81± 

3,71 

11,31± 

3,89 

11,5± 

1,56 

 Примітка. * - різниця р<0,01 між показниками пацієнтів із контролем і 

обстеженими групами. 

 

       Отже, аналізуючи вищезгадані дані, можна говорити про те, що в людей із 

дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE достовірно вище 

розповсюдження як окремо шлуночкової аритмії, так одночасно шлуночкової та 

надшлуночкової екстрасистолії, ніж у здорових осіб. В осіб із високим серцево-

судинним ризиком достовірного підвищення шлуночкової аритмії в порівніняні з 

практично здоровими особами немає. Серед осіб із дуже  високим серцево-

судинним ризиком, спостерігається найвищий відсоток неблагоприємних 

шлуночкових екстрасистол (31,93 %), як ранньої шлуночкової екстрасистолії, так 

і групової і він достовірно вищий майже у два рази в порівнянні з практично 

здоровими особами. 

   Важливим моментом є і те, що у кожної третьої практично здорової особи, 

за даними добового моніторування варіабельності та турбулентності серцевого 
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ритму реєструється шлуночкова екстрасистолія, а у 6 % осіб  - зафіксовано суттєві 

відхилення в показниках ТСР і відповідно високий ризик раптової смерті. Якщо  

говорити про осіб із наявним фактором ризику виникнення серцево-судинного 

захворювання, чи вже з наявним серцево-судинним захворюванням (як наприклад 

перенесений в анамнезі інфаркт міокарда), то найбільший сумарних відсоток осіб, 

в яких є зміни з боку турбулентності серцевого ритму, то це особи з групи  з дуже 

високим серцевим ризиком за шкалою SCORE. 

    За типом шлуночкової екстрасистолії відмічено, що майже у половини осіб 

із дуже високим ризиком, діагностується шлуночкова ектопія, причому в кожного 

четвертого , це екстрасистолія високих градацій (IV-V клас В. Lown, M. Wolf). 

При деталізації було встановлено, що у 40 % осіб, які перенесли у минулому 

інфаркт міокарда з шлуночковим екстопізмом наявна екстрасистолія високих 

градацій (IV-V клас В. Lown, M. Wolf)  і у 60 % серед осіб із дуже високим 

ризиком за SCORE, серед осіб із цієї групи спостерігали  найвищий відсоток 

випадків, як ранньої шлуночкової екстрасистолії так і групової. Найвищий 

процент осіб із прогностично-небезпечними рівнями турбулентності серцевого 

ритму був у 2-й досліджувальній групі, і я ця цифра  була навіть вище ніж в осіб із 

перенесеним інфарктом міокарда. Приблизно половина осіб із високим серцевим 

ризиком мають підвищений рівень турбулентності серцевого ритму. 

Турбулентність серцевого ритма достовірно збільшує частоту госпіталізацій 

протягом  2-х років спостереження. Найвища частота госпіталізацій 

спостерігалась серед осіб 2-ї групи, як в підгрупі з ТСР, так і без ТСР.  

        В осіб із ТСР немає якоїсь особливості в рівні сечовини, креатиніна, білка, 

білірубіну, аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, α – амілази та 

показників ліпідного обміну – холестерину, ліпопротеїдів низької густини та 

високої і тригліцеридів. Слід відмітити і наступний факт - явище турбулентності 

серцевого ритму немає достовірного впливу на зміни в концентрації формених 

елементів крові та коагуляційної системи організму людини. 

        Результати багаточисельних міжнародних досліджень встановили 

патогенетичний зв'язок у виникненні порушень серцевого ритму із змінами 
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електролітного балансу організму (іонів натрію, кальція, магнія, калію).  Нами 

було встановлено, що у осіб із дуже  високим серцево-судинним ризиком 

відмічається достовірне зниження концентрації іонізованого  кальція і 

підвищення  магнія в сироватці крові, у порівнянні з практично здоровими 

особами, і  цим відрізнялися в порівнянні з іншими досліджуваними групами.  

        Аналізуючи показники ехокардіографії  у різних груп хворих було знайдено 

наступні закономірності, що в цілому  об'ємно-метричні  показники лівого 

шлуночка у   більшості випадків були однаковими у пацієнтів із контрольної 

групи і в осіб із груп високого і дуже високого серцево-судинного ризику. В осіб в 

яких вже є предиктори, чи наявне серцево-судинне захворювання в поєднанні з 

ТСР у порівнянні з здоровими особами достовірно вищим є товщина 

міжшлуночкової перетинки  та  задньої стінки лівого шлуночка у систолу, 

ударний об’єм. Ці результати  співставимі з висновками міжнародного  

дослідження  ATRAMI, в якому вказано, що   найбільш потужнім провісником 

ризику життєво-небезпечної аритмії є поєднання низької варіабельності серцевого 

ритму із зниженою фракцією викиду лівого шлуночка  [125].   На початкових 

стадіях виникнення турбулентності серцевого ритму, його поява  має суто 

функціональний характер і пов'язане із зміною регуляції, а на більш пізніших 

етапах серцево-судинного континууму -  це результат поєднання морфології  та 

порушення вегетативної регуляції організму. Було встановлено цікаву 

закономірність, в осіб із ТСР у порівнянні з особами без турбулентності,  

співвідношення  товщини міжшлуночкової перетинки в залежності від фази 

серцевого циклу  є вищими. В осіб із явищем турбулентності серцевого ритму у 

систолу товщина міжшлуночкової перетинки  достовірно потовщується, у 

порівнянні з особами без даного явища, у процесі серцево-судинного континууму 

від високого до дуже високого факторів ризику серцево-судинних подій за 

шкалою SCORE, і найбільш ця різниця спостерігається в осіб із наявним уже 

серцево-судинним захворюванням (перенесений у минулому інфаркт міокарда). 

      Характерезуючи зміни рівня АТ за даними результатів добового 

моніторування АТ у хворих обстежених груп не було відмічено суттєвих 
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відмінностей між пацієнтами з ТСР. Мали місце  вищі значення лише 

діастолічного АТ, у пацієнтів із дуже високим серцевого судинним ризиком  і 

дещо вищій індекс площі  у осіб високого серцево-судинного ризику.  

 

Дані цього розділу дисертації висвітлені в наукових працях, опублікованих у 

фахових виданнях :  

1. Витриховський АІ,  Середюк НМ,  Вацеба МО. Турбулентність серцевого 

ритма- маркер раптової смерті. Галицький лікарський вісник. 2008; 3: 83-85 [33]. 

2. Витриховський АІ, Середюк НМ, Вацеба МО.  Турбулентність серцевого 

ризику - новий критерій раптової коронарної смерті та їх прогностичне значення у 

загальній практиці та сімейній медицині. Науковий вісник  Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця.  2009; 25: 267-274 [34].     

3. Витриховський АІ, Середюк НМ, Вацеба МО. Нові критерії раптової 

коронарної смерті при електричній нестабільності міокарда та їх прогностичне 

значення в загальній практиці та сімейній медицині. Український  кардіологічний 

журнал. 2009; 1: 260 [53]. 

4.  Витриховський АІ. Особливість динаміки добового рівня артеріального тиску у 

пацієнтів із високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою 

SCORE та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму. Запорожский 

медицинский журнал. 2016; 3 (96): 30-37 [35]. 

5. Витриховський АІ. Роль зміни концентрації іонів Сa та  Mg у виникненні явища 

турбулентності серцевого ритму серед осіб  з факторами ризику виникнення 

серцево-судинних подій за шкалою SCORE . Галицький лікарський вісник. 2016; 2 

(23): 6-10 [36]. 

 6. Витриховський АІ. Особливість  загортальної системи крові у пацієнтів із 

високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE та 

супутнім явищем турбулентності серцевого ритму. Архів клінічної медицини. 

2016; 1 (22): 18-21 [37]. 



174 

 

7. Витриховський АІ. Предиктори розвитку дисфунуції лівого шлуночка, що 

індукована шлуночковою екстрасистолією. Запорожский медицинский журнал.- 

2016; 4 (97): 45-51 [40]. 

8. Витриховський АІ. Дисфункція лівого шлуночка та турбулентність серцевого 

ритма, предиктори розвитку раптової серцевої смерті. Український  

кардіологічний журнал. 2016; 3: 220 [54]. 

9. Витриховський АІ. Особливість загортальної системи крові у пацієнтів із 

наявним явищем турбулентності серцевого ритму. Український  кардіологічний 

журнал. 2016; 3: 220- 221 [43]. 

 10. Витриховський АІ. Поширеність явища турбулентності серцевого ритму 

серед осіб  з наявними серцево-судинними захворюваннями та факторами ризику 

виникнення серцево-судинних подій за шкалою SCORE. Український  

кардіологічний журнал. 2016; 3: 221 [55]. 

 11. Витриховський АІ. Особливість динаміки  добового рівня артеріального тиску 

в пацієнтів із високим та дуже високим кардіоваскулярним ризиком  за шкалою 

SCORE  та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму «Терапевтичні 

читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органі» (присвячена памяті академіка НАМН України Є.М. Нейка. Івано-

Франківськ). 2016; 40-42 [56]. 

 12. Витриховський АІ. Дослідження турбулентності серцевого ритму у 

прогнозуванні раптової серцевої смерті у пацієнтів із серцево-судинними 

захворюваннями. Буковинський медичний вісник. 2016; 20-4(80): 43-47 [57]. 

 13. Витриховський  АІ. Поширеність шлуночкової екстрасистолії та явища 

турбулентності серцевого ритму серед осіб із серцево-судинними 

захворюваннями та факторами ризику виникнення серцево-судинних події за 

шкалою  SCORE . Український терапевтичний журнал. 2017; 1: 57-65 [45]. 

14. Витриховський АІ., Федоров СВ, Кулаець НМ. Ризик появи життєво-

небезпечних аритмій у пацієнтів, які палять тютюн. Запорожский медицинский 

журнал. 2017; 3-19 (102): 276-281 [47]. 



175 

 

 15. Витриховський АІ. Рівень іонів кальція та магнія у плазмі крові в осіб із 

високим і дуже високим серцево-судинним ризиком та супутнім явищем 

турбулентності серцевого ритму.  Український  кардіологічний журнал. 2017; 1: 

133-134 [61]. 

 16. Lybruk O, Vakalyk I, Warenytsia E, Vytryhovskiy A.   Bradycardic variant of 

sudden cardiac death in patient with left ventricle aneurysm. Cor et Vasa. 2017; 59: 

457-459 [305]. 

17. Vytryhovskyy Аndriy, Libruk Oleg, Vakaljuk Igor. ECG Holter monitoring and 

heart rate variability in patients with post-infarction left vantricle aneurysm. The 

Pharma Innovation Journal. 2016; 5(6): 47-50  [361]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ТА ТУРБУЛЕНТНОСТІ 

СЕРЦЕВОГО РИТМУ  В ОСІБ ІЗ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ 

РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ПОДІЙ ТА ХВОРИХ НА 

ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ 

 

        Із метою оцінки стану вегетативної регуляції організму було використано 

дослідження варіабельності серцевого ритму – його  кількісні та якісні показники,  

що в  достатній мірі відображає вегетативну функцію організму [166]. 

      Згідно з рекомендаціями Європейського Товариства Кардіологів і Північно-

Американського Товариства Стимуляції та Електрофізіології під час аналізу ВСР 

визначали вираженість і стан рівноваги різних ланок вегетативної регуляції,   

напругу регуляторної ланки та перевагу регуляторних ланок [166]. 

       Особливості варіабельності серцевого ритму серед осіб  без  

турбулентності серцевого ритму полягали в наступному.  

          Під час аналізу спектральних, статистичних показників ВСР практично 

здорових людей, які слугували в дослідженні контрольною групою, було 

встановлено : різницю показників у залежності від часу доби (табл. 4.1).    

        Тривалість інтервалу Q-T протягом доби складав (382,91±2,97) mc, Q-

Tc=(416,91±2,30) mc. На основі отриманих даних  можна стверджувати, що у 

практично здорових осіб протягом  доби – інтервал Q-T і Q-Tc були у межах 

фізіологічної норми. У денний період сумарна потужність спектра ВСР та стрес-

індекс були високими, і  хоча у цих осіб високочастотна складова спектра була 

досить високою  HF norm=(25,94±1,12) %, при N=(15-25) %, під час аналізу 

співвідношення  середніх значень низькочастотного і високочастотного 

компонентів ВСР (LF/HF), зазначалася  перевага активності  підкоркового  

симпатичного нервового центру над периферійною складовою  (N=1,2-1,8). Під 

час аналізу потужності  низькочастотної і складових спектра з дуже 

низькочастотної зазначалося, що активність симпатичного контура пов’язана з 
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високою психоемоційною напругою і функціональним  станом кори головного 

мозку (VLF = 40,49 % від сумарної напруги, при N = (15-30) %). 

 

Таблиця 4.1 

Показники варіабельності серцевого ритму практично здорових  осіб   без  

супутнього явища турбулентності серцевого ритму (n=99), (M±m) 

Показник  ВСР Активний період 

доби 

Пасивний період 

доби 

SI 40,77±2,88 40,31 ± 4,67 

TP, mc2 3568±240,41 4009, 57±306,33 

HF norm, % 25,94±1,12 30,31±1,18 

LF norm, % 74,06±12,0 69,69±1,26 

HF, mc2 306,32±33,17 479,56±61,87 

LF, mc2 823,0±65,67 1017,57±88,67 

VLF, mc2 1445, 48±101,17 1739,42±131,80 

LF/HF 4,05±0,45 2,87±0,17 

IC 11,40±0,75 9,04±0,58 

 

       Водночас активність вазомоторного центру (LF) відповідала нормі  і складала 

23,06 %, при N = (15-40) %. Індекс централізації залишався високим як у денний, 

так і у нічний період доби. 

        У пасивний період доби  наростала величина  сумарної напруги регуляторної 

ланки організму, яка збільшилася під час шляхом порівняння з активним періодом 

на 12 %. Співвідношення  середніх значень низькочастотного і високочастотного 

компонентів ВСР (LF/HF) зменшилось, але все ж, переважала активність   

симпатичної складової над парасимпатичною LF/HF = (2,87±0,17), (N≤1,0). Рівень 

високої психоемоційної напруги  в нічний час залишався високим, відносна 

величина спектра VLF складала 43,37 %. У нічний період ІС показник знижувався 

на 16,7 %.                                                                      
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         Отже, у денний період для практично здорових осіб характерна 

гіперсимпатикотонія, яка пов’язана з високою психоемоційною напругою, хоча у 

регуляції переважає активність центрального контуру регуляції над автономними, 

і величина стрес-індексу є стабільною протягом усієї доби (SI=(40,77±2,88)   

вдень і (40,3±4,67) вночі). Висока активність симпатичної ланки залишається 

високою і у пасивний період доби.  

           Під час обстеження ВСР  в осіб із ішемічною хворобою серця, а саме, які 

перенесли в минулому інфаркт міокарда (1в група) без явища турбулентності 

серцевого ритму, було встановлено наступне (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Показники варіабельності серцевого ритму пацієнтів із  ішемічною хворобою 

серця  (кардіосклероз постінфарктний) (група 1в)  без  супутньої 

турбулентності серцевого ритму (n=163), (M±m) 

Показник  ВСР Активний період 

доби 

Пасивний період 

доби 

SI 40,0±3,63 29,11±1,68 

TP, mc2 3755,91±310,41 4449,98±366,69 

HF norm, % 24,50±1,08 45,57±1,17 

LF norm, % 75,49±1,47 69,62±1,18 

HF, mc2 318,11±54,30 569,90±96,46 

LF, mc2 837,09±73,30 1110,56±87,73 

VLF, mc2 1569,40±122,45 1946,98±122,22 

LF/HF 3,88±0,18 3,16±0,15 

IC 11,02±0,62 9,02±0,50 

 

       Тривалість інтервалу Q-T протягом доби серед осіб цієї групи складав 

(379,07±2,94) mc, Q-Tc=(410,43±2,64) mc. На основі отриманий даних  можна 

ствержувати, що в осіб із ішемічною хворобою серця, які у минулому перенесли 
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інфаркт міокарда, інтервали Q-T і Q-Tc були в межах фізіологічної норми, як в 

активний, так і у пасивний період доби. В активний період доби сумарна 

потужність спектра ВСР була високою і відповідала фізіологічними нормам.   

Показник ТР в активний період доби  був найвищим із усіх дослідницьких груп.  

Стрес-індекс був нижче норми, N=(80-150) од, відносного рівня активності 

парасимпатичної ланки  регуляції  та вазомоторного центру зазначалася  висока 

відносна активність парасимпатичної ланки  вегетативної нервової системи. В 

абсолютних значеннях величина рівня активності парасимпатичного контуру була 

нижчою від норми і складала 12,79 % від сумарної потужності  ТР, при N=(15-25) 

%.  Під час аналізу співвідношення  середніх значень низькочастотного і 

високочастотного компонентів ВСР (LF/HF), відмічалась перевага активності  

підкоркового  симпатичного нервового центру  LF/HF=(3,16±0,15),  (N=1,2-1,8). 

При аналізі   потужності  низькочастної складової спектра і дуже низькочастотної 

зазначалося, що активність симпатичного контуру пов’язана з високою 

психоемоційною напругою і функціональним  станом кори головного мозку 

(VLF=43,74 % від сумарної напруги, при N=(15-30) %. Активність вазомоторного 

центру (LF) відповідала нормі  і складала 24,96 %, при N=(15-40) %. Індекс 

централізації був зміщений у бік центральних ланок, у пасивний період 

відбувалося його фізіологічне зниження  на 18,22 %. 

      У пасивний період доби в осіб 1в групи відбувається наростання величини  

сумарної напруги регуляторної ланки організму, яка збільшилася у  порівнянні з 

активним періодом на 18,5 %, і як за попередній період доби, була найвищою з 

усіх обстежених груп. Співвідношення  середніх значень низькочастотного і 

високочастотного компонентів ВСР (LF/HF)  зменшилось, але все одно 

зазначалася перевага активності   симпатичної складової над парасимпатичною 

LF/HF = (3,16±0,15),  (N≤1,0). У пасивний період доби в осіб 1в групи відбулося 

збільшення абсолютного рівня  парасимпатичної ланки регуляції на 79,12 %, а  

вазомоторного центру на 32,68 % у порівнянні з активним періодом. 
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           Рівень високої психоемоційної напруги  і в нічний час залишався високим, 

відносна величина спектра VLF складала 43,76 % від сумарної ТР (при нормі  15-

30 %). Індекс централізації був у межах фізіологічних констант.  

       Для осіб із постінфаркним кардіосклерозом  характерна гіперсимпатикотонія, 

яка пов’язана з високою психоемоційною напругою і також у регуляції   

переважає активність автономних над центральними механізмами регуляції. 

Рівень сумарної напруги регуляції організму серед усіх обстежених груп був 

найвищим  за рахунок високої активності  симпатичної ланки регуляції 

(переважно над сегментарних відділів). І ця тенденція характерна як в активний , 

так і у пасивний період доби. 

      Інтервал  Q-T і Q-Tc в осіб із дуже високим  серцево-судинним ризиком  без 

супутнього явища турбулентності серцевого ритму (2в група)  упродовж доби 

були у межах фізіологічної норми, але у порівнянні з особами з інших груп  він 

був найменшим  (Q-T=(371,74±2,61) mc, а Q-Tc=(405,91±2,37) mc).  Показники  

ВСР  осіб 2в групи представлені в таблиці 4.3.    

          На основі отриманих даних  можна стверджувати, що в осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком  у денний  період доби сумарна потужність спектра 

ВСР  була  високою і відповідала фізіологічним нормам.  Стрес-індекс – нижчий 

від норми. Високочастотна складова спектра ВСР була досить низькою і складала 

лише 8,2 % від сумарної напруги. Під час аналізу співвідношення  середніх 

значень низькочастотного і високочастотного компонентів ВСР (LF/HF)  

зазначалася перевага активності  підкоркового  симпатичного нервового центру  

LF/HF=(3,78±0,15),   (N=1,2-1,8).  Під час аналізу   потужності  низькочастної 

складової спектра і дуже низькочастотної зазначалося, що активність 

симпатичного контуру пов’язана з високою психоемоційною напругою і 

функціональним  станом кори головного мозку (VLF=45,59 % від сумарної 

напруги, при N=(15-30) %. Активність вазомоторного центру (LF) відповідала 

нормі  і складала 23,74 %, при N=(15-40)%. ІС індекс був найвищим з усіх 

обстежених груп, але був у межах норми. 
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Таблиця 4.3 

Показники варіабельності серцевого ритму осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE  (група 2в)  без  супутньої  

турбулентності серцевого ритму (n=85), (M±m) 

Показник  ВСР Активний період 

доби 

Пасивний період 

доби 

SI 38,50±2,55 49,62±3,19 

TP, mc2 3636, 43±207,74 3155, 26±189,97 

HF norm, % 25,86±1,40 25,70±0,99 

LF norm, % 75,73±0,88 75,70±1,82 

HF, mc2 259,77±29,06 382,29±51,51 

LF, mc2 749,13±54,06 929,15±63,93 

VLF, mc2 1438, 25±111,90 1720,61±97,41 

LF/HF 3,78±0,15 4,26±0,64 

IC 11,99±0,60 11,48±0,62 

 
 

      У пасивний період доби  відбувається наростання величини  сумарної напруги 

регуляторної ланки організму, яка збільшилася в результаті порівняння з 

активним періодом на 15,25 %. Співвідношення  середніх значень 

низькочастотного і високочастотного компонентів ВСР (LF/HF) збільшилось на 

12,69 % і перевищував норму більше ніж у 4 рази. Рівень високої психоемоційної 

напруги  і у нічний час залишався високим, відносна величина спектра VLF 

складала 47,32 %. HF показник збільшився на 47,6 %, а  LF на 24,03 %. Індекс 

централізації був у межах фізіологічних констант. 

         Для осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком характерна 

гіперсимпатикотонія,  яка пов’язана з високою психоемоційною напругою, а  

також у регуляції переважає активність автономних над центральними 

механізмами регуляції. Високим залишається церебральні єрготропні  впливи на 

нижчележачі рівні. Мало чим відрізнявся за величиною від контрольної групи ІС 

показник, він був високим в активний період, у пасивний – він  дещо знизився. 
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        Отже,  в осіб 2 в групи  спостерігається  висока активність симпатичної ланки  

протягом усієї доби. Високим залишаться церебральні єрготропні  впливи на 

нижчележачі рівні, що вказує про високий  функціональний стан мозку при 

психогенній та органічній патології. 

      Що стосується особливостей варіабельності серцевого ритму в осіб із високим  

серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE (3в група) без супутньої 

турбулентності серцевого ритму, то вони  представлені в  таблиці 4.4. Величина 

інтервалу Q-T і Q-Tc в осіб цієї групи, протягом  доби, були  (383,85±2,64) mc та  

(413,53±2,40)  mc відповідно.   Подовження  інтервалу Q-T і Q-Tc  серед хворих із 

осіб із високим серцево-судинним ризиком  (3 в група) - не було встановлено.  

 

Таблиця 4.4 

Показники варіабельності серцевого ритму осіб із високим  серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE (3 в група) без супутньої 

турбулентності серцевого ритму (n=118), (M±m) 

Показник  ВСР Активний період 

доби 

Пасивний період 

доби 

SI 49,86±3,94 40,68±3,69 

TP, mc2 3104,99±224,97 3591,83±469,95 

HF norm, % 29,35±1,10 32,25±1,64 

LF norm, % 73,61±2,82 66,75±1,92 

HF, mc2 300,54±32,85 444,25±89,04 

LF, mc2 604,56±35,41 852,58±161,80 

VLF, mc2 1209,27±63,77 1596,7±164,93 

LF/HF 3,11±0,13 2,66±0,21 

IC 10,84±0,55 8,81±0,64 

 

      Сумарна потужність спектра ВСР та стрес-індекс  серед хворих  даної групи  

були помірними.  Стрес-індекс  був найвищим  як в активний, так і у пасивний 

періоди, у порівнянні з усіма групами хворих. Високочастотна складова спектра 
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ВСР перевищувала  складала 9,68 % від сумарної напруги. Незмінно високою 

залишалася потужність  дуже низькочастотної складової спектра. Активність 

вазомоторного центру (LF) складала 19,47 %, при N=(15-40) % і була більш 

зміщена до низькопорогової норми. Незмінно високою була активність 

симпатичної ланки регуляції і складала 38,96 % від ТР. Для осіб із високим 

кардіоваскулярним ризиком (3в група) у денний період характерна 

гіперсимпатикотонія, яка пов’язана з високою психоемоційною напругою, і також 

у регуляції переважає активність автономних над центральними механізмами 

регуляції.  

         Рівень загальної напруги регуляторної ланки організму був  помірним  за 

рахунок симпатичної системи, а саме, системи регуляції  судинного тонусу. 

          У пасивний період доби наростання величина  сумарної напруги 

регуляторної ланки організму також було не суттєвим і складало 15,56 % у 

порівнянні з денним періодом. Співвідношення середніх значень 

низькочастотного і високочастотного компонентів ВСР (LF/HF) залишалося все ж 

таки  в межах симпатикотонії, хоча і була найвищою з усіх груп. Рівень високої 

психоемоційної напруги  і в нічний час залишався високим , відносна величина 

спектра VLF складала 44,46 %. Індекс централізації був у межах фізіологічних 

констант і був найнижчим з усіх груп. Як і у більшості груп, спостерігалося 

зниження ІС показника у пасивний період.  

         В осіб із високим кардіоваскулярним ризиком (3в група)  встановлено 

помірну величину напруги регуляторної ланки організму протягом усієї доби, 

висока активність симпатичної ланки, яка залишається високою як в активний,  

так і у пасивний період доби. Значного зниження активності симпатичної ланки 

вегетативної нервової системи у пасивний період доби не було. Високими 

залишаються церебральні єрготропні  впливи на нижчележачі рівні регуляції 

організму. 

         Наступним етапом роботи було встановити характерні особливості 

варіабельності серцевого ритму в осіб обстежених груп з явищем 

турбулентності серцевого ритму. Дослідження ВСР проводилося згідно з 
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рекомендаціями Європейського Товариства Кардіологів та Північно-

Амереканського Товариства Стимуляції та Електрофізіології під час аналізу ВСР 

визначали вираженість і стан рівноваги різних ланок вегетативної регуляції,   

напругу регуляторної ланки та перевагу регуляторних ланок в пацієнтів із   

явищем турбулентності серцевого ритму [7, 221, 340]. У  таблиці 4.5 представлено 

детальну характеристику спектрального аналізу варіабельності серцевого ритму 

практично здорових  осіб   із наявним  явищем турбулентності серцевого ритму. 

Під час аналізу спектральних і  статистичних показників ВСР у практично 

здорових людей з явищам турбулентності серцевого ритму, які слугували в 

дослідженні контрольною групою, було встановлено, що показник акселерації 

турбулентності серцевого ритму становив  - ТO = (-2,53±0,33) %, а показник 

децелерації серцевого ритму складав    TS = (8,39±0,75) мс/біт (протягом усієї 

доби). Параметри акселерации і дицелерації  синусового циклу, який спостерігали 

після передчасних шлуночкових скорочень  (ТСР) TO та  TS,  були в нормі.  

 

Таблиця 4.5 

Показники варіабельності серцевого ритму практично здорових  осіб   із 

наявною  турбулентністю серцевого ритму  (n=50), (M±m) 

Показник  ВСР Активний період 

доби 

Пасивний період 

доби 

SI 40,45±4,06 32,76±3,14 

TP, mc2 3484,72±324,42 4094,76±405,44 

HF norm, % 28,02±1,32 31,53±1,36 

LF norm, % 71,83±1,3 68,33±1,35 

HF, mc2 343,11±45,41 606,25±105,94 

LF, mc2 858,41±89,79 1124,41±118,76 

VLF, mc2 1424,00±139,10 1749,00±175,53 

LF/HF 3,03±0,19 2,47±0,15 
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       Як зазначено в представлених даних, у практично здорових осіб із явищем 

турбулентності серцевого ритму, подовження серцевого циклу (інтервал Q-T) не 

було встановлено).  Тривалість інтервала   протягом доби  Q-T складала 

(372,72±6,18) mc, а Q-Tc = (406,61±6,77) mc.  

       Стрес-індекс    у здорових осіб без явища турбулентності серцевого ритму мав 

низький поріг, високою була загальна напруга регуляції організму. У практично 

здорових осіб в активний період доби спостерігалася  перевага активності  

підкоркового  симпатичного нервового центру, яка складала 40 % від усієї 

загальної напруги регуляції організму. Вкрай малою була потужність  

височастотного спектра  варіабельності серцевого ритму, яка складала 9,8 % від 

усієї напруги. Під час аналізу   потужності  низькочастної складової спектра і 

дуже низькочастотної зазначалося, що активність симпатичного контуру 

пов’язана з високою психоемоційною напругою і функціональним  станом кори 

головного мозку. Величина стрес-індексу  була стабільною впродовж  доби . 

      Отже, можна стверджувати, що у денний період для практично здорових осіб 

із турбулентністю серцевого ритму характерна гіперсимпатикотонія, яка 

пов’язана з високою психоемоційною напругою, в регуляції переважає активність 

центрального контуру регуляції над автономними.  

      У пасивний період доби  відбувалося наростання величина  сумарної напруги 

регуляторної ланки організму, яка збільшилася в результаті порівняння з 

активним періодом на 17,53 %. Співвідношення  середніх значень 

низькочастотного і високочастотного компонентів ВСР (LF/HF) зменшилось, але 

все одно зазначалася перевага активності   симпатичної складової над 

парасимпатичною LF/HF=(2,47±0,15),  (N≤1,0). Рівень високої психоемоційної 

напруги  і у нічний час залишався високим, відносна величина спектра VLF 

складала 42,73 %.  

       Отже, у практично здорових людей з явищем турбулентності серцевого ритму 

ми спостерігали  високу активність симпатичної ланки і у пасивний період доби. 

Індекс централізації був зміщений в бік   центрального контуру регуляції, у 

нічний час зазначалося його зниження на 25,18 % 
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        Величина показників варіабельності серцевого ритму в осіб із ішемічною 

хворобою серця  (кардіосклероз постінфарктний), в яких спостерігали явище 

турбулентності серцевого ритму (1т група) мала свої особливості. Параметри 

акселерації То (початок турбулентності серцевого ритму)  і дицелерації  Тs (нахил 

турбулентності серцевого ритму)  синусового циклу в хворих із постінфарктним 

кардіосклерозом, в яких було встановлено явище турбулентності серцевого 

ризику - були в межах рекомендованих  норм. Під час обстеження варіабельності 

серцевого ритму в осіб із ішемічною хворобою серця (кардіосклероз 

постінфарктний), без факторів ризику (1т група) із явищам турбулентності, 

показники ТСР були такими – ТO=(-2,23±0,33) %, TS=(9,23±1,06) мс/біт  

(упродовж усієї доби).  Тривалість інтервала   протягом доби  Q-T складала 

(379,82 ±6,68) mc, а Q-Tc=(408,61±6,93) mc. На основі отриманих даних можна 

стверджувати, що в осіб із постінфарктним кардіосклерозом інтервал Q-T і Q-Tc 

були у межах фізіологічної норми, як в активний, так і у пасивний період доби. 

Абсолютні значення показників  варіабельності серцевого ритму в осіб із 

ішемічною хворобою серця  (кардіосклероз постінфарктний), в яких спостерігали 

явище турбулентності серцевого ритму (1т група) представлено в таблиці 4.6.  

       В активний період доби  сумарна потужність спектра варіабельності   були 

високою і була найвищою з усіх обстежених груп.  Стрес-індекс відповідав 

нижній межі норми.  Високочастотна складова спектра була  високою  HF 

norm=16,2 %, N=(15-25) %, що відповідає нижній межі норми. Під час аналізу 

співвідношення  середніх значень низькочастотного і високочастотного 

компонентів ВСР (LF/HF), була відчутною перевага активності  підкоркового  

симпатичного нервового центру  LF/HF=(3,01±0,21),  N=(1,2-1,8). Під час аналізу  

потужності  низькочастної складової спектра і дуже низькочастотної з’ясувалося, 

що активність симпатичного контура пов’язана з високою психоемоційною 

напругою і функціонуванальним  станом кори головного мозку (VLF = 36,51% від 

сумарної напруги, при N=(15-30) %. Активність вазомоторного центру (LF) 

відповідала нормі  і складала 23,05 %, при N=(15-40) %.    
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        Для осіб ізпостіфарктним кардіосклерозом з наявним явищем турбулентності 

серцевого ритму, характерно гіперсимпатикотонія, що пов’язане з високою 

психоемоційною напругою і також у регуляції переважає активність центральних 

над автономними механізмами регуляції. 

 

  Таблиця 4.6 

Показники варіабельності серцевого ритму  осіб із ішемічноюхворобою серця  

(кардіосклероз постінфарктний), із наявною турбулентністю серцевого ритма 

(1т група), (n=50), (M±m) 

Показник  ВСР Активний період 

доби 

Пасивний період 

доби 

SI 47,18±4,63                                                  50,78±6,35                          

TP, mc2 4366,98±471,52 3660, 08±329,76 

HF norm, % 32,01±2,35 31,13±2,44 

LF norm, % 74,44±5,02 68,27±1,43 

HF, mc2 707,58±224,01 543,14±94,22 

LF , mc2 1006,50±142,05 1015,38±112,63 

VLF, mc2 1594,11±156,60 1577,08±139,20 

LF/HF 3,01±0,21 2,59±0,14 

IC 9,71±0,85 7,84±0,50 

 

      Індекс централізації був найвищим із усіх обстежених груп, як в активний, так 

і пасивний період, у пасивний період відбулося його зниження  на 23,85 % у 

порівнянні з активним періодом. 

       У пасивний період доби  відбувається  зниження  величини  сумарної напруги 

регуляторної ланки організму, зменшення відбулося у порівнянні з активним 

періодом  на 19,93 %. Співвідношення  середніх значень низькочастотного і 

високочастотного компонентів ВСР (LF/HF) зменшилось, але все одно, 

зазначалася  перевага активності   симпатичної складової над парасимпатичною 

LF/HF=(2,59±0,14),  (N≤1,0). Рівень високої психоемоційної напруги  і у нічний 
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час залишався високим і навіть відносно збільшився, відносна величина спектра 

VLF складала 43,08 %, при нормі  (15-30) %. Індекс централізації був у межах 

фізіологічних констант.  

         В осіб із ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний) - 

психоемоційна напруга  і функціональний стан кори головного мозку відіграє  

першочергову роль у  патогенезі захворювання. В осіб із перенесеним у минулому 

інфарктом міокарда, в яких спостерігається  явище турбулентності серцевого 

ритму -  параметри акселерації (початок турбулентності серцевого ритму)  і 

дицелерації (нахил турбулентності серцевого ритму)  синусового циклу, були у 

межах дозволених норм.  На основі отриманих  даних можна константувати, що в 

осіб із цією патологією інтервал Q-T і Q-Tc були у межах фізіологічної норми, як 

в активний, так і пасивний період доби. В осіб із наявною  ішемічною хворобою 

серця та перенесеним у минулому інфарктом міокарда та наявним  явищем 

турбулентності серцевого ритму спостерігається  висока активність симпатичної 

ланки, яка залишається високою, як в активний  так і у пасивний період доби і в 

абсолютному еквіваленті була незмінною впродовж усієї доби. У нічний період 

доби  відбувається  зниження величини напруги загальної регуляції організму в 

основному за рахунок високочастотного компонента варіабельності серцевого 

ритму. Висока активність вазомоторного центру та гіперсимпатикотонія у нічний 

час  пояснюють високу частоту ускладнень і загострень ішемічної хвороби, а 

саме, у пасивний період доби.  

        Показники варіабельності серцевого ритму  в осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE, в яких було наявне порушення серцевого 

ритму за типом шлуночкової єкстрасистоліїї і відповідно спостерігали явище 

турбулентності серцевого ритму представлено  у таблиці 4.7. 

         Під час обстеження ВСР  в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком 

за шкалою SCORE  (2т група) із явищам турбулентності, показник акселерації 

серцевого ритму був - ТO = (-2,37±0,28) %,  а децелерації серцевого ритму склав 

TS=(8,42±0,67) мс/бит  (протягом усієї доби).  Параметри акселерації (початок 

турбулентності серцевого ритму)  і дицелерації (нахил турбулентності серцевого 
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ритму)  синусового циклу в хворих  із  дуже високим серцево-судинним ризиком 

за шкалою SCORE  - були в межах дозволених норм. 

Таблиця 4.7 

Показники варіабельності серцевого ритму осіб із дуже високим  серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE з  наявною  турбулентністю серцевого 

ритма (2т група), (n=69), (M±m) 

Показник  ВСР Активний період 

доби 

Пасивний період 

доби 

SI 58,61±6,96                                                  51,87±6,37                          

TP, mc2 3915,75±389,2 4783, 60±493,55 

HF norm, % 33,63±1,50 33,63±1,37 

LF norm, % 65,91±1,62 66,58±2,46 

HF, mc2 703,99±131,82 937,34±197,70 

LF , mc2 1101,57±163,85 1383,17±200,13 

VLF, mc2 1496,67±158,68 1808,48±143,30 

LF/HF 2,77±0,24 2,31±0,14 

IC 8,05±0,66 6,93±0,48 

 

       В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE, у яких 

спостерігали   турбулентність серцевого ритма,  протягом доби подовження 

серцевого циклу (інтервал Q-T) не було встановлено,  як абсолютне значення 

інтервалу, так і корегований його показник  (Q-T=(370,72±4,62) mc, Q-Tc= 

(408,51±4,33 mc)). На основі отриманий даних  можна стверджувати , що в осіб   із 

дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE явищем 

турбулентності серцевого ритму інтервал Q-T і Q-Tc були в межах фізіологічної 

норми  як в активний, так і у пасивний період доби. Стрес-індекс в пацієнтів цієї 

групи був нижчим від норми. Одностайно високою була напруга загальної 

регуляції організму. У пацієнтів групи 2т спостерігалося зміщення 

співвідношення середніх значень низькочастотного компонентів і 

високочастотного в бік низькочастотних, хоча, все ж таки, величина 
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високочастотного приближалася до норми  і займала 17,98 % від загальної 

напруги організму. Величина VLF, яка займала 38,22 % від загаль ної величини, 

вказує на те, що  психоемоційна напруга  і функціональний стан кори головного 

мозку відіграє одну з основних ролей у  патогенезі захворювання. Індекс 

централізації був зміщений у напрямку центральних ланок регуляції, у пасивний 

період відбулося  його зниження лише на 4,0 %. 

      У пасивний період доби  спостерігали наростання сумарного  абсолютного 

рівня активності регуляторних систем, на 22,18 % у порівнянні з активним 

періодом. На противагу з активним періодом, відбулося наростання величини 

відносного рівня вазомоторного цента (LF)  на 20,88 % та симпатичної  ланки 

організму  на 25,6 %, наростання  активності парасимпатичної ланки було на 

33,33 %. Отже, сумарна напруга регуляції організму в осіб 2т групи, у пасивний 

період, у  порівнянні з активним відбувається за рахунок усіх складових спектрів. 

      В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE, в яких 

діагностовано і явище  турбулентності серцевого ритму – подовження Q-T не 

спостерігається. У цих осіб високий рівень напруги регуляторної ланки організму, 

який у пасивний період збільшується пропорційно за рахунок усіх спектрів ВСР,  

для цих осіб характерна гіперсимпатикотонія. 

      Отже, особливістю цієї групи є помірна сумарна напруга ВСР в активний 

період доби і наростання її до високих меж у пасивний період, яка пов’язана 

пропорційно з низькою активністю усіх спектрів. Стрес-індекс в осіб із дуже 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  у пасивний період 

знижується у порівнянні з активним періодом доби. Суттєвої динаміки в 

співвідношенні середніх значень низькочастотного та високочастотного 

компонентів варіабельності серцевого ритму протягом  доби не було встановлено. 

Показники акселерації та децелерації синусового ритму в осіб із дуже високим 

серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  були в межах норми. 

        Значення показників варіабельності серцевого – судинного ризику в осіб із 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE та наявним явищем 

турбулентності серцевого ритму  (група 3т) представлені в таблиці 4.8.   
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Таблиця 4.8 

Показники варіабельності серцевого ритму осіб із  високим  серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE з  наявною турбулентністю серцевого 

ритма (3т група), (n=69), (M±m) 

Показник  ВСР Активний період 

доби 

Пасивний період 

доби 

SI 67,36±6,59 69,79±9,59 

TP, mc2 3299,92±314,31 3880,03±486,71 

HF norm, % 33,83±1,93 34,17±2,48 

LF norm, % 70,49±3,97 65,82±1,24 

HF, mc2 609,03±86,87 741,67±93,82 

LF , mc2 686,33±75,29 1027,38±162,38 

VLF, mc2 1171,30±81,28 1509,83±131,93 

LF/HF 2,72±0,15 2,38±0,13 

IC 9,44±0,76 7,75±0,53 

 

       Під час обстеження ВСР в осіб із високим серцево-судинним ризиком за 

шкалою SCORE  та наявним явищем турбулентності серцевого ритму  (група 3т) 

показник акселерації серцевого ритму становив - ТO=(-1,34±0,26) %, а децелерації 

склав - TS = (9,44±0,56) мс/біт (упродовж усієї доби). У пацієнтів із високим 

серцево-судинним ризиком за шкалою SCOR та наявним явищем турбулентності 

серцевого ритму (група 3т) параметри акселерації (початок турбулентності 

серцевого ритму) були нижчими від норми, а от децелерації (нахил 

турбулентності серцевого ритму) синусового циклу - були в нормі.  Отже, у  

даних осіб зростання частоти  синусового ритму після шлуночкової екстрасистолії 

було нижчим від норми, хоча інтенсивність сповільнення синусового ритму 

відвідала нормі. 

      Подовження серцевого циклу (інтервал Q-T) не було встановлено, як 

абсолютне значення інтервалу (Q-T=(400,39±6,62) mc), так і корегований його 

показник (Q-Tc=(417,57±3,48) mc). На основі отриманий даних можна 
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стверджувати, що в осіб із високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  

та наявним явищем турбулентності серцевого ритму  (група 3т) інтервал Q-T і Q-

Tc були в межах фізіологічної норми  як в активний, так і у пасивний період доби. 

      Стрес-індекс  був у межах норми, але у порівнянні з іншими групами був 

найвищим протягом усієї доби. Індекс централізації  вказує на перевагу 

активності центрального контуру нервової системи над  автономними. Сумарна 

напруга регуляторної ланки організму була  помірною.  Середній абсолютний 

рівень  активності  сегментарних відділів  симпатичної системи  був трохи  вищим 

від норми займав 35,5 % від сумарної напруги ВСР.  Відносно високою була 

активність парасимпатичного контуру ВСР, величина якої майже досягла рівня   

активності вазомоторного центру. НF  спектр займав -18,46 %, а LF – 20,8 % від 

ТР (сумарної напруги регуляторної ланки організму). 

      У пасивний період  відбулося зростання стрес-індексу на 3,6 %  у порівнянні з 

активним періодом.  Сумарна напруга організму залишалася в межах помірного 

рівня, а  у порівнянні з активним періодом – підвищилася  на 17,6 %. Відбулося 

зростання активності, як парасимпатичної  на 21,7 %, симпатичної нервової 

системи на 28,9 %, так і   вазомоторного центрального контурів  на 49,7 %. Індекс 

централізації знизився на 17,09 %, але все одно це вказує на перевагу активності 

центрального контура над периферійним. 

        В  осіб із високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  та наявним 

явищем турбулентності серцевого ритму  (група 3т)  параметри акселерації ТСР 

були нижчими від норми, а децелераціїї - в нормі, вкорочення інтервалу Q-T не 

було встановлено.  Сумарна напруга ВСР в осіб 3т групи є помірною, у пасивний 

період  доби відбулося  її наростання, в основному за рахунок симпатичного 

компонента та активності вазомоторного центру. Високим у порівнянні з іншими 

групами є стрес-індекс в осіб із високим серцево-судинним ризиком за шкалою 

SCORE  та наявним явищем турбулентності серцевого ритму  (група 3т).  

       Наступним етапом роботи було порівняння варіабельності серцевого ритму 

осіб із факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань і 
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кардіосклероз постінфарктним без супутнього явища турбулентності 

серцевого ритму з показниками практично здорових осіб. 

       Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму в 

пацієнтів із ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний), без 

супутнього явища турбулентності серцевого ритму з показниками практично 

здорових осіб. представлена в табл. 4.9.  

 

Таблиця 4.9 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритма 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний) 

(група 1в)  і контрольної групи, (M±m) 

Показник Контроль 

(день),(n=99) 

1в группа 

(день), (n=163) 

Контроль 

(ніч), (n=99) 

1 в група 

(ніч), (n=163) 

Q-T, mc 382,91±2,77 379,07±2,94 382,91±2,77 379,07±2,94 

Q-Tc, mc 417,00±2,64 410,43±2,64 417,00± 2,64 410,43±2,64 

SI 40,77±2,60 40,04±3,63 40,31±4,67 29,11±1,68 ** 

TP, mc2 3568,0±239,28 3755,91±310,41 4009,57±306,33 4449,98±366,69 

HF% 25,94±0,84 24,50±1,08 30,35±1,18 45,57±1,17 * 

LF% 74,12±1,13 75,49±1,47 69,69±1,26 69,62±1,18 

HF, mc2 306,32±42,22 318,11±54,30 479,56±61,87 569,90±96,46 

LF, mc2 823,76±55,54 837,09±73,30 1017,57±88,7 1110,56±87,73 

VLF, mc2 1445,48±93,90 1569,40±122,45 1739,42±131,80 1946,98±122,22 

LF/HF 4,05±0,2 3,88±0,18 2,87±0,17 3,16±0,15 

IC 11,40±0,5 11,02±0,62 9,04±0,58 9,02±0,50 

Примітки: 1) * - різниця р<0,01 між контрольною групою і  1в групою; 2) ** - 

різниця р<0,001 між контрольною групою і  1в групою. 

 

       Під час порівняльного огляду показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із ішемічною хворобою серця з показниками практично здорових осіб 

було встановлено наступні особливості. У пацієнтів із 1в групи тривалість 
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інтервала  Q-T  була меншою, ніж  у контрольній групі, але в обох групах вона не 

виходила за межі норм, достовірної різниці між групами не було встановлено. У 

1в групі індекс стресогенності  в активний період був практично ідентичним, а у 

пасивний період була зафіксована достовірно вища різниця (р<0,01) у порівнянні 

з практично здоровими особами. Величина сумарної напруги варіабельності 

серцевого ритму була вищою в осіб із 1в групи як в активний період доби, так і у 

пасивний, і це відбулося за рахунок вищих абсолютних показників усіх спектрів - 

НF, LF, VLF. Достовірної різниці у величині цих показників не було встановлено. 

Індекс централізації мало чим відрізнявся між групами. Достовірна різниця 

(р<0,01) була у величині відносної активності парасимпатичної ланки у пасивний 

період доби. В осіб із 1в групи цей показник був достовірно вищим, ніж у 

практично здорових осіб (р<0,01). Показник LF/НF був вищим від норми в обох 

групах протягом  усієї доби.  

      Отже, в осіб без супутнього явища турбулентності серцевого ритма, які у 

минулому перенесли інфаркт міокарда, тривалість електричної систоли 

достовірно не відрізняється від  практично здорових осіб. Достовірна різниця була 

встановлена у наступних показниках ВСР:  у пасивний період доби  у порівнянні з 

практично здоровими особами в осіб із постінфарктним кардіосклерозом, рівень 

стресогенності є достовірно нижчим, і більш фізіологічно набуває активності 

парасимпатична ланка вегетативної системи над симпатичною.       

      Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритма між 

контрольною групою та 2в групою представлена в таблиці 4.10.  

        Як видно з табл. 4.10.  в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за 

шкалою SCORE у порівнянні з практично здоровими особами достовірно 

коротшим є інтервал  Q-T (р<0,01), як абсолютне його значення, так і кореговане. 

В денний період доби    осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за 

шкалою SCORE  вищим є стрес-індекс та сумарна напруга регуляторних систем 

організму. ТР (величина сумарної активності регуляторної ланки  організму) є 

нижчою за рахунок парасимпатичної ланки та активності вазомоторного центру.  
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Таблиця 4.10 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритма  в  

осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE   

(група 2в)  і контрольної групи, (M±m) 

Показник Контроль 

(день), (n=99) 

2в група 

(день), (n=85) 

Контроль 

(ніч), (n=99) 

2в група 

(ніч), (n=85) 

Q-T, mc 382,91±2,97 371,74±2,61 * 382,91±2,97 371,74±2,61** 

Q-Tc, mc 417,00±2,30 405,91±2,37 * 417,00±2,30 405,91±2,37 * 

SI 40,77±2,88 49,62±3,19 40,31±4,67 38,50±2,55 

TP, mc2 3568,0±240,41 3155,26±189,97 4009,57± 306,33 3636,43±207,74 

HF% 25,94±1,12 25,86 ±1,40 30,35±1,18 25,70±0,99* 

LF% 74,12±1,12 75,73±0,88 69,69±1,26 75,70±1,82 * 

HF, mc2 306,32±33,17 259,77±29,06 479,56±61,87 382,29±51,51 

LF, mc2 823,76±65,67 749,13±54,06 1017,57±88,67 929,15±63,93 

VLF, mc2 1445,48±101,17 1438,43±111,90 1739,42±131,80 1720,61±97,41 

LF/HF 4,05±0,45 3,78±0,15 2,87±0,17 4,26±0,64 

IC 11,40±0,75 11,99±0,60 9,04±0,58 11,48±0,62 

Примітки: 1) * - різниця р<0,01 між контрольною групою і  2в групою; 2) ** - 

різниця р<0,001 між контрольною групою і  2в групою. 

 

      Активність симпатичної системи була практично однаковою, як і у здорових 

осіб. Величина індексу централізації не відрізнялася між групами. В осіб із дуже 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  була нижчою  відносна 

активність підкоркового симпатичного центру у порівнянні зі здоровими особами. 

Всі вище-описані зміни – не були достовірними. У пасивний період величина  ТР 

показника і усіх його компонентів достовірно не різнилася у порівнянні із 

здоровими особами. Особливістю було лише те, що в осіб 2в групи  підвищилася 

відносна активність підкоркового симпатичного центру та індекс централізації у 

пасивний період у порівнянні з активним. А відносний рівень вазомоторного 

центру та парасимпатичної ланки досягнув достовірної різниці (р<0,01). 
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      Отже, можна констатувати, що в осіб із дуже високим серцево-судинним 

ризиком за шкалою SCORE достовірно меншою є  тривалість інтервалу Q-T у 

порівнянні з практично здоровими. У нічний час у цих осіб достовірно 

збільшується активність вазомоторного центру та симпатичної ланки вегетативної 

нервової системи у порівнянні з здоровими особами.  

         Порівняльна характеристика показників варіабельності  серцевого ритма між 

контрольною групою та групою осіб із високим  серцево-судинним ризиком за 

шкалою SCORE без супутнього явища турбулентності серцевого ритму (група 3в) 

представлена в табл. 4.11.  

         Як видно з табл. 4.11  достовірної різниці між тривалістю інтервалу Q-T між 

групами не було. В активний період  стрес-індекс був недостовірно вищим в осіб 

3в групи. Сумарна напруга варіабельності серцевого ритму була недостовірно 

нижчою в осіб 3в групи  у порівнянні з контрольною групою. Величина НF  

спектра була практично ідентичною між групами. LF показник та VLF були 

достовірно нижчими в 3в групі (р<0,01). Відповідно з такою самою достовірністю 

(р <0,01) відносна активність підкоркового  симпатичного нервового центру була 

нижчою в осіб 3в групи у порівнянні з контрольною групою. Індекс централізації 

був недостовірно нижчим в осіб 3 в групи.  

        У пасивний період доби  стрес-індекс в абсолютному значенні знизився і 

досягнув  практично однакового рівня , як і у здорових осіб.Відбулося зниження 

як сумарної напруги варіабельності серцевого ритма, як і усіх його складових, і 

всі ці показники були в абсолютному значенні нижчими, ніж у здорових осіб. 

Хоча достовірна різниця була лише за LF показником (р<0,01). Індекс 

централізації та LF/HF показник були достовірно нижчими в осіб 3в групи 

(р<0,01).  

       На основі отриманого аналізу можна говорити, що сумарна потужність  

спектрів варіабельності серцевого ритма  в осіб  із високим  серцево-судинним 

ризиком за шкалою SCORE є нижчою у порівнянні з практично здоровими 

особами в активний період за рахунок достовірної різниці в активності 

вазомоторного центру та симпатичної ланки вегетативної нервової системи. 
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Таблиця 4.11 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму   

осіб із високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  (група 3в)  і 

контрольної групи, (M±m) 

Показник Контроль 

(день), (n=99) 

3в група 

(день), (n=118) 

Контроль 

(ніч), (n=99) 

3в група 

(ніч), (n=118) 

Q-T, mc 382,91±2,97 383,85±2,64 382,91±2,97 383,85±2,64 

Q-Tc, mc 17,00±2,30 413,53±2,40 417,00±2,30 413,53±2,40 

SI 40,77±2,88 49,86±3,94 40,31±4,67 40,68±3,69 

TP, mc2 3568,0±240,41 3104,99±224,97 4009,57±306,33 3591,83±469,95 

HF% 25,94±1,12 29,35±1,10 30,35±1,18 32,25±1,64 

LF% 74,12±1,12 73,61±2,82 69,69±1,26 66,75±1,92 

HF, mc2 306,32±33,17 300,54±32,85 479,56±61,87 444,25±89,04 

LF, mc2 823,76±65,67 604,56±35,41* 1017,57±88,67 852,58±161,80 * 

VLF, mc2 1445,48±101,17 1209,27±63,77 * 1739,42±131,80 1596,70±164,93 

LF/HF 4,05±0,45 3,11±0,13 * 2,87±0,17 2,62±0,21 

IC 11,40±0,75 10,84±0,55 9,04±0,58      8,80±0,64 

Примітки: 1) * - різниця р<0,01 між контрольною групою і  3в групою; 2) ** - 

різниця р<0,001 між контрольною групою і  3в групою. 

 

            У пасивний період спостерігається аналогічна динаміка, але достовірна 

різниця є лише в активності вазомоторного центру. Cутєвої різниці в абсолютній 

величині показників варіабельності серцевого ритму у практично здорових осіб і в 

осіб із високим  серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE гіпертонічною  

хворобою серця з факторами ризику немає.  

      Порівняльна характеристика  варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із  

кардіосклерозом постінфарктним та наявним явищем турбулентності серцевого 

ритму (група 1т), з показниками варіабельності та турбулентності серцевого 

ритму контрольної групи представлена в табл. 4.12. 
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Таблиця 4.12 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  постінфарктним кардіосклерозом і супутньою турбулентністю 

серцевого ритма (група 1т)  і контрольної групи, (M±m) 

Показник Контроль 

(день), (n=50) 

1т група 

(день), (n=72) 

Контроль 

(ніч), (n=50) 

1т група 

(ніч), (n=72 

Q-T, mc 389,70±3,91 379,82±6,68 389,70±3,91 379,82±6,68 

Q-Tc, mc 421,94±3,29 408,61±6,93 421,94±3,29 408,61±6,93 

SI 40,45±4,06 47,18±4,63 32,76±3,14 50,78±6,35* 

TP, mc2 3484,72±324,42 4366,98±471,52 4094,76±405,44 3660,08±329,76 

HF% 28,02±1,32 32,01±2,35 31,53±1,36 31,13±1,30 

LF% 71,83±1,3 74,44±5,02 68,33±1,35 68,27±1,43 

HF, mc2 343,11±45,41 707,58±124,01 * 606,25±105,94 543,14±94,22 

LF, mc2 858,41±89,79 1006,50±142,05 1124,41±118,76 1015,38±112,63 

VLF, mc2 1424,00±139,10 1594,11±156,60 1749,42±175,53 1577,08±139,20 

LF/HF 3,03±0,19 3,01±0,21 2,47±0,15 2,59±0,14 

IC 8,65±0,08 9,71±0,85 6,91±0,55 7,84±0,50 

ТO, % -2,53±0,33 -2,23± 0,33 -2,53±0,33 -2,23±0,33 

ТS, 

mc/бит 

8,39±0,75 9,23±1,06 8,39±0,75 9,23±1,06 

Примітка.   * - різниця р<0,01 між контрольною групою і  1т групою. 

 

     Під час порівняльного огляду показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  явищем турбулентності серцевого ритму з ішемічною хворобою 

серця та явищем турбулентності серцевого ритму з показниками практично 

здорових осіб було встановлено в осіб 1т групи недостовірно був меншим 

інтервал Q-T.          

       Абсолютна величина індексу стресогенності у денний період був  

недостовірно вищим. Стосовно загальної напруги варіабельності серцевого ритму, 
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показник ТР був суттєво вищим, ніж у  практично здорових осіб за рахунок 

абсолютної величини усіх значень спектрів ВСР. Але лише активність 

парасимпатичної системи в осіб 1т групи в активний період доби достовірно була 

вищою (р<0,01). Індекс централізації недостовірно, але був вищим в осіб 1т групи 

у порівнянні з контрольною групою. Відносна активність підкоркових центрів 

симпатичної нервової системи майже не різнилася між групами. 

        У нічний час стрес-індекс  в пацієнтів із  кардіосклерозом постінфарктним 

виріс  і набув вже достовірно вищих значень (р<0,01) у порівнянні з практично 

здоровими особами.  А от ТР показник, навпаки, у пасивний період знизився. Під 

час аналіз у всіх складових спектрів сумарної напруги варіабельності серцевого 

ритму було встановлено недостовірно нижчі рівні  в осіб 1т групи ніж, в осіб із 

контрольної групи. Якщо в активний період відносна активність підкоркових 

центрів симпатитичної нервової системи в осіб 1т групи була нижчою, то у 

пасивний період вищою, ніж у контролі. Недостовірно вищим залишився  індекс 

централізації.   

         Достовірної різниці за показниками ТСР між групами не було. Параметр 

акселерації та децелерації турбулентності серцевого ритму в осіб 1т групи  був  

абсолютному значенні вищим , ніж у порівнянні з практично здоровими особами. 

       Отже, в осіб хворих ішемічною хворобою серця, а саме, з кардіосклерозом 

постінфарктним, в яких спостерігається   явище турбулентності серцевого ритму, 

на відміну від практично здорових осіб, показники турбулентності серцевого 

ритму були недостовірно вищими. Інтервал сегменту Q-T  між групами не мав 

достовірної різниці. А з особливості варіабельності серцевого ритму в цього 

контингента осіб  можна вказати на  те, що в  осіб 1т групи в активний період 

доби достовірно вищою є активність парасимпатичної ланки вегетативної 

нервової системи, активність вазомоторного центру та симпатичної системи в 

активний період також був вищим, але не досягав достовірних значень. У  

пасивний період, навпаки,  сумарна напруга варіабельності серцевого ритму і усіх 

його складових недостовірно була нижчою. Достовірно вищим був  рівень 

стресогенності у пасивний період доби в осіб 1т групи. За рахунок цього в осіб 
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цієї групи відбувається зниження загальної напруги регуляції організму  у 

пасивний час, враховуючи особливість, що в здорових осіб він, навпаки,  

підвищується. Індекс централізації недостовірно був вищим в осіб із ішемічною 

хворобою серця та наявним явищем турбулентності у порівнянні з практично 

здоровими особами – протягом усієї доби.  

     Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE   з 

наявним  явищем турбулентності серцевого ритму  (група 2т) з показниками   

контрольної групи представлена в табл. 4.13.  

         Під час порівняльного огляду показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  із 

явищем ТСР  з показниками практично здорових осіб  було встановлено  в осіб 2т 

групи достовірно був довшим інтервал Q-T (р<0,01), як абсолютне значення, так і 

кореговане. Індекс стресогенності протягом усієї доби був достовірно (р<0,01) 

вищим. Сумарна напруга ВСР в активний період доби була в осіб 2 т групи 

недостовірно вищою, за рахунок переваги активності усіх спектрів ВСР.  І якщо 

активність вазомоторного центру та симпатичної ланки були недостовірно 

вищими, то НF  спектр  був достовірно вищим (р<0,01). Аналогічна динаміка 

динаміка відмічається і у перевазі відносного рівня парасимпатичної ланки 

регуляції  (р<0,01). І зрозуміло, що  відносна активність  підкоркового 

симпатичного  нервового центру була нижчою в осіб 2т групи, але недостовірно.  

Індекс централізації недостовірно нижчим був у 2т групі.         

       У пасивний період зберігалася достовірна  різниця у величині стрес-індексу у 

2т  групі (р<0,01).  Величина ТР була вищою в 2т групі, знов ж таки за рахунок 

HF, LF, VLF спектрів, але достовірної різниці не спостерігалось.  Якщо в денний 

період  відносна активність  підкоркового симпатичного  нервового центру була 

нижчою в осіб 2т групи, то у пасивний період  це співвідношення було вищою, 

ніж у контрольній групі.   

Таблиця 4.13 
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Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE   з 

наявною  турбулентністю серцевого ритму  (група 2т)  і контрольної групи, 

(M±m) 

Показник Контроль 

(день), (n=50) 

2т група 

(день), (n=69) 

Контроль 

(ніч), (n=50) 

2т група 

(ніч), (n=69) 

Q-T, mc 389,70±3,91 370,72±4,62 * 389,70±3,91 370,72±4,62  * 

Q-Tc, mc 421,94±3,29 408,51±4,33 * 421,94±3,29 408,51±4,33 * 

SI 40,45±4,06 58,61±6,96* 32,76±3,14 51,87±6,37 * 

TP, mc2 3484,72± 324,42 3915,75±389,2 4094,76±405,44 4783,60±493,55 

HF% 28,02±1,32 33,63±1,50 * 31,53±1,36 33,63 ±1,37 

LF% 71,83±1,3 65,91±6,29 68,33±1,35 66,58±2,46 

HF, mc2 343,11±45,41 703,99±131,82 * 606,25±105,94 937,34±197,70 

LF, mc2 858,41±89,79 1101,57±163,85 1124,41±118,76 1383,17±200,13 

VLF, mc2 1424,00±139,10 1496,67±158,68 1749,42±175,53 1808,48±139,17 

LF/HF 3,03±0,19 2,77±0,24 2,47±0,15 2,51±0,16 

IC 8,65±0,08 8,05±0,66 6,91±0,55 7,74±0,63 

ТO, % -2,53±0,33 -2,37±0,28 -2,53±0,33 -2,37±0,28 

ТS, 

mc/бит 

8,39±0,75 8,42±0,67 8,39±0,75 8,42±0,67 

 Примітка.  * - різниця р<0,01 між контрольною групою і  2т групою. 

 

        Аналогічні зміни і відбулись і з індексом централізації.  Показники 

турбулентності серцевого ритму  в осіб із дуже високим серцево-судинним 

ризиком за шкалою SCORE були недостовірно вищими у порівнянні з 

показниками  контрольної групи. 

    В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE, в яких 

спостерігалось явище турбулентності серцевого ритму у порівнянні з практично 

здоровими особами достовірно вищим протягом усієї доби є стрес-індекс.  

Сумарна напруга регуляції організму є також вищою, правда, недостовірно, за 
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рахунок  достовірно вищій активності парасимпатичної ланки вегетативної 

нервової системи.  Самі показники турбулентності серцевого ритму (параметри 

акселерації та децелераціїї) недостовірно вищі  в осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком. 

        У таблиці 4.14. представлено порівняльна характеристика  варіабельності 

серцевого ритму в пацієнтів із   високим серцево-судинним ризиком за шкалою 

SCORE  та  наявним явищем турбулентності серцевого ритму  (група 3т), з 

показниками контрольної групи. Під час порівняльного огляду показників 

варіабельності серцевого ритму пацієнтів із  явищем ТСР із  високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE  з показниками практично здорових осіб  

було встановлено  в осіб 3т групи  інтервал Q-T був  коротшим, але ця величина 

не була достовірною. Достовірно  вищим був індекс стресогенності як в активний, 

так і пасивний  періоди доби (р<0,01). В осіб із високим серцево-судинним 

ризиком SCORE  та  діагнозтованим явищем турбулентності серцевого ритму  -  

індекс стресогенності був практично незмінним, навіть у пасивний період дещо 

збільшився, на відміну від рівня в контрольній групі, де він у нічний час знизився.  

Сумарна напруга регуляторної ланки організму  в осіб 3т групи достовірно не 

різнилась і була нижчою, ніж у контролі. В осіб 3т групи достовірно (р<0,01) 

вища була активність парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи, як її 

абсолютне значення, так і відносне.  Рівень активності підкоркового центру та 

симпатичної ланки – недостовірно були нижчим в осіб 3т групи, а  індекс 

централізації – навпаки, недостовірно вищим, ніж у практично здорових осіб. 

      У пасивний період  сумарна напруга регуляції варіабельності серцевого ритму 

залишилася недостовірно нижчою в осіб 3т групи у порівнянні зі здоровими 

особами. 

 

Таблиця 4.14 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із   високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE   з 
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наявною турбулентністю серцевого ритму  (група 3т)  і контрольної групи, 

(M±m) 

Показник Контроль 

(день), (n=50) 

3т група 

(день), (n=69) 

Контроль 

(ніч), (n=50) 

3т група 

(ніч), (n=69) 

Q-T, mc 389,70±3,91 381,85±3,96 389,70±3,91 381,85±3,96 

Q-Tc, mc 421,94 ±3,29 417,57±3,48 421,94±3,29 417,57±3,48 

SI 40,45±4,06 67,36±6,59 * 32,76±3,14 69,79±9,59 * 

TP, mc2 3484,72±324,42 3299,92±314,31 4094,76±405,44 3880,03±486,71 

HF% 28,02±1,32 33,83±1,9 * 31,53±1,36 34,17±1,24 

LF% 71,83±1,3 70,49±3,97 68,33±1,35 65,82±1,24 

HF, mc2 343,11±45,41 609,03±86,8* 606,25±105,9 741,67±93,82 

LF, mc2 858,41±89,79 686,33±75,29 1124,41±118,76 1027,38±162,25 

VLF, mc2 1424,00±139,10 1171,30±81,28 1749,42±175,53 1509,83±131,93 

LF/HF 3,03±0,19 2,72±0,15 2,47±0,15 2,38±0,13 

IC 8,65±0,08 9,44±0,76 6,91±0,55 7,75±0,53 

ТO, % -2,53±0,33 -1,34±0,26 * -2,53±0,33 -1,34±0,26 

ТS, mc/бит 8,39±0,75 9,44±0,56 8,39±0,75 9,44±0,56 

Примітка. * - різниця р<0,01 між контрольною групою і  3т групою. 

 

       Стосовно абсолютних значень спектрів ВСР, то вони були недостовірно  HF -  

вищим, а LF VLF – нижчими у порівнянні із здоровими особами.  Індекс 

централізації залишився недостовірно вищим. 

        Під час аналізу показників турбулентності серцевого ритму було 

встановлено, що параметр акселерації турбулентності був достовірно (р<0,01) 

вищим в осіб 3 т групи, а децелерації – недостовірно нижчим.  

        На основі представлених даних у табл. 4.14  можна стверджувати, що в осіб 

із високим серцево-судинним ризиком та із супутнім  явищем турбулентності 

серцевого ритму у порівнянні з показниками  практично здорових осіб  протягом 

усієї доби достовірно вищим є стрес-індекс.  У цих осіб вищою є  активність 

парасимпатичної ланки регуляції організму. Сумарна напруга варіабельності 
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серцевого ритму недостовірно є нижчою за рахунок нижчих рівнів активності 

підкоркового центру та симпатичної ланки , які, як відомо, складають найбільшу 

частини ТР. В осіб із даним ризиком розвитку серцево-судиннимх подій  

достовірно вищим є параметр акселерації турбулентності серцевого ритму, 

параметр децелерації – недостовірно нижчий. 

        Ще одним з етапів роботи було дослідження порівняння значення 

показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів із  наявним явищем 

турбулентності серцевого ритму та без нього, у межах однотипної 

патології. Першими були проаналізовані показники варіабельності серцевого 

ритму серед практично здорових осіб. У табл. 4.15  представлені показники 

варіабельності серцевого ритму практично здорових осіб  без наявного явища 

турбулентності серцевого ритму та з ним. 

         Отже, у практично здорових осіб  з ТСР у порівнянні з особами без наявного 

явища ТСР  недостовірно вищим є інтервал QТ.  Стрес-індекс в активний період 

доби не різнився.  Мало чим відрізнялася величина сумарної напруги 

регуляторної ланки організму.  Якщо аналізувати окремі спектри варіабельності 

серцевого ризику, то лише величина HF була дещо  вищою (на 11,1%) в осіб із 

явищем турбулентності, і  то ця різниця не була достовірною. Велична усіх інших 

спектрів була практично однаковою.  Відносний рівень активності підкоркового 

симпатичного нервового центру був  достовірно нижчим в осіб із ТСР, ніж в осіб 

без явища ТСР (р<0,01).  Із такою самою достовірністю  в осіб із ТСР був нижчим 

індекс централізації (р<0,01). 

        У пасивний період  стрес-індекс в осіб із ТСР знизився, на відміну від осіб 

без ТСР, але ця різниця не була достовірною.  Сумарна напруга ВСР в осіб іздвох 

підгруп була практично однаковою. В осіб із ТСР недостовірно вищою була 

активність парасимпатичної нервової системи. Активність симпатичної і 

вазомоторного центру були практично ідентичними.   

 Таблиця 4.15 
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Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

практично здорових осіб  із наявною турбулентністю серцевого ритму і без, 

(M±m) 

Показник Контроль (в), 

(день), (n=99) 

Контроль (т), 

(ніч), (n=50) 

Контроль (в), 

(день), (n=99) 

Контроль (т), 

(ніч), (n=50) 

QT, mc 382,91±2,77 389,70±3,91 382,91±2,77 389,70±3,91 

Q-Tc, mc 417,00±2,64 421,94±3,29 417,00±2,64 421,94±3,29 

SI 40,77±2,60 40,45±4,06 40,31±4,67 32,76±3,14 

TP, mc2 3568,0±239,28 3484,72±324,42 4009,57±306,33 4094,76±405,44 

HF% 25,9±0,84 28,0±1,32 30,3±1,18 31,5±1,36 

LF% 74,12±1,13 71,83±1,3 69,69±1,26 68,33±1,35 

HF, mc2 306,32±42,22 343,11±45,41 479,56±61,87 606,25±105,94 

LF, mc2 823,76±55,54 858,41±89,79 1017,57±88,67 1124,41±118,76 

VLF, mc2 1445,48±93,90 1424,00±139,10 1739,42±131,80 1749,42±175,53 

LF/HF 4,05±0,2 3,03±0,19 * 2,87±0,17 2,47±0,15 

IC 11,40±0,5 8,65,40±0,08* 9,04±0,58 6,91±0,55 * 

Примітка: * - різниця р<0,01 між контрольною групою без і з  турбулентністю 

серцевого ритму. 

 

      Відносний рівень активності підкоркового симпатичного нервового центру 

був недостовірно нижчим в осіб із ТСР. Індекс централізації був достовірно  

нижчим в осіб із ТСР, ніж в осіб без ТСР (р<0,01). На основі представлених даних  

можна стверджувати, що тривалість інтервалу Q-T у практично здорових осіб не 

відіграє провідну роль у виникненні явища турбулентності серцевого ритму. В 

осіб із турбулентністю серцевого ритму є вищою активність парасимпатичної 

нервової системи, хоча ця різниця не є достовірною.  Достовірно нижчим є індекс 

централізації в осіб із явищем турбулентності серцевого ритму, і у пасивний 

період ця різниця має достовірне значення. 

        Різниця в показниках варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із  

ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктиний) з явищем 
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турбулентності серцевого ритму (1т група) і без нього (1в група) представлені в 

таблиці 4.16.  Як видно з табл. 4.16. в осіб 1 групи тривалість інтервалу Q-T не 

відрізнялась, як в осіб із наявним явищем турбулентності серцевого ритму, так і 

без нього.   В осіб із1т підгрупи в активний період стрес-індекс був недостовірно 

вищим,  у порівнянні з особами з 1в підгрупи. Рівень сумарної напруги регуляції 

організму був вищим в осіб 1в групи, ніж в осіб 1т групи.  І  ця величина мала 

таке значення за рахунок достовірно вищої активності парасимпатичної системи 

організму (р<0,01).   

Таблиця 4.16 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктиний)  із 

наявною турбулентністю серцевого ритму  і без, (M±m) 

Показник 1в група 

(день), (n=163) 

1т група 

(день), (n=72) 

1в група 

(ніч), (n=163) 

1т група 

(ніч), (n=72) 

Q-T, mc 379,07±2,94 379,82±6,68 379,07±2,94 379,82±6,68 

Q-Tc, mc 410,43±2,64 408,61±6,93 410,43±2,64 408,61±6,93 

SI 40,04±3,63 47,18±4,63 29,11±1,68 50,78±6,35 ** 

TP, mc2 3755,91±310,41 4366,98±471,52 4449,98±366,69 3660,08±329,76 

HF% 24,50± 1,08 32,01±2,35 * 45,57±1,17 31,13±1,30 ** 

LF% 75,49±1,47 74,44±5,02 69,62±1,18 68,27±1,43 

HF, mc2 318,11±4,30 707,58±124,01 * 569,90±96,46 543,14±94,22 

LF, mc2 837,09±73,30 1006,50±142,05 1110,56±87,73 1015,38±112,63 

VLF, mc2 1569,40±122,45 1594,11±156,60 1946,98±122,22 1577,08±139,20 

LF/HF 3,88±0,18 3,01±0,21 * 3,16±0,15 2,59±0,14 * 

IC 11,02±0,62 9,71±0,85 9,02±0,50 7,84±0,50 

Примітки: 1)  * - різниця р<0,01 між 1в групою і  1т групою; 2) ** - різниця 

р<0,001 між 1в і  1т групою. 

        Активність вазомоторного центру в активний період була недостовірно 

вищою в 1т групі, а от активність симпатичної ланки не відрізнялася між 
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підгрупами. Відповідно в осіб із1т групи достовірно нижчим був коефіцієнт 

відносної активності підкоркового симпатичного нервового центру (р<0,01).   

      У пасивний період в осіб без турбулентності серцевого ритму   стрес-індекс 

знизився, а в осіб із турбулентністю серцевого ритму, навпаки, підвищився і 

відповідно досягнув достовірних значень (р<0,001). Іншою особливістю є те, що в 

осіб 1в групи  у нічний  час відбулося зростання величини ТР, а в 1т групи – ТР, 

навпаки, зазначається його зниження. Під час аналізу окремих спектрів 

варіабельності серцевого ритму - достовірної різниці не було встановлено.  HF, 

LF- показники були майже однаковим між групами, а  VLF -  в осіб 1в групи 

недостовірно  вищим.  Достовірно нижчим у пасивний період залишився 

коефіцієнт відносної активності підкоркового симпатичного нервового центру 

(р<0,01).  Індекс централізації протягом усієї доби був нижчим в осіб 1т групи.  

       На основі представленої інформації  можна константувати, що особливістю 

варіабельності серцевого ритму в осіб із ішемічною хворобою серця  

(кардіосклероз постінфарктний) з  наявним явищем турбулентності серцевого 

ритму у порівнянні з показниками осіб без наявного даного явища,  є  вищий 

стрес-індекс у пасивний період доби, достовірно вища активність 

парасимпатичної нервової системи вдень. А тривалість інтервалу Q-Т  - в осіб ізчи  

без турбулентності серцевого ритму була однаковою.  

       Дані аналізу показників варіабельності серцевого ритму  осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE з наявним явищем турбулентності 

серцевого ритму ( група 2т) та без нього (група 2в) представлені  в табл. 4.17. Як 

видно з представленої табл. 4.17, в  осіб із дуже високим кардіоваскулярним 

ризиком за шкалою SCORE  з явищем ТСР та без нього тривалість інтервалу Q-T 

не різнилася. В активний період доби стрес-індекс був недостовірно вищим в осіб 

2в групи у порівнянні з 2т групою.  Сумарна напруга варіабельності серцевого 

ритму була недостовірно вищою в осіб 2т групи, а от величина окремих спектрів 

вже достовірно відрізнялася. Так,  величина HF спектра з достовірністю (р < 0,01) 

була вищою в осіб 2т групи,  LF також була вищою у цій групі в абсолютному 
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значенні, але з іншою достовірністю (р<0,01).  Величина VLF спектра між 

групами суттєво не різнилася.  

 

Таблиця 4.17 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

серед пацієнтів із  дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою 

SCORE    з наявною турбулентністю серцевого ритму  і без, (M±m) 

Показник 2 в група 

(день), (n=85) 

2т група 

(ніч), (n=69) 

2 в група 

(день), (n=85) 

2т група  

(ніч), (n=69) 

QT, mc 371,74±2,61 370,72±4,62 371,74±2,61 370,72±4,62 

Q-Tc, mc 405,91±2,37 408,51±4,33 405,91±2,37 408,51±4,33 

SI 49,62±3,19 58,61±6,96 38,50±2,55 51,87±6,37 * 

TP, mc2 3155,26± 

189,97 

3915,75± 

389,2 

3636,43± 

207,74 

4783,60± 

493,55 * 

HF% 25,86 ±1,40 33,63±1,50 * 25,70±0,99 33,63±1,37 * 

LF% 75,73±0,88 65,91±6,29 * 75,70±1,82 66,58±2,46  * 

HF, mc2 259,77± 

29,06 

703,99± 

131,82 ** 

382,29± 

51,51 

937,34± 

197,70  ** 

LF, mc2 749,13± 

54,06 

1101,57± 

163,8 * 

929,15± 

63,93 

1383,17± 

200,13 * 

VLF, mc2 1438,43± 

111,90 

1496,67± 

158,68 

1720,61± 

97,41 

1808,48± 

139,17 

LF/HF 3,78±0,15 2,77±0,24  ** 4,26± 0,64 2,51±0,16  ** 

IC 11,99±0,60 8,05±0,66 * 11,48±0,62 7,74±0,63 ** 

Примітки:1)  * - різниця р<0,01 між 2в групою і  2т групою; 2) ** - різниця р<0,001 

між 2в і  2т групою. 

 

       Враховуючі вищевказані особливості, відповідно достовірно (р<0,01)   

нижчим було співвідношення LF/HF в осіб 2т групи ,ніж в осіб 2в групи. Індекс 

централізації з достовірністю (р < 0,01) був вищим в осіб 2в групи, ніж в осіб 2т 
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групи. У пасивний період доби стрес-індекс знизився в обох групах, але в осіб без 

явища ТСР знизився істотніше, і різниця між SI показниками  стала достовірною 

(р<0,01).    Аналогічна тенденція відбулась у величині ТР і досягла достовірної 

різниці (р<0,01).  В осіб із2т групи сумарна напруга ВСР була достовірно вищою 

(р<0,01).  Як і в активний період, величина HF спектра з достовірністю (р<0,01) 

була вищою в осіб 2т групи,  LF також була вищою в цій групі, але з нижчою 

достовірністю (р<0,01).  Величина VLF спектра була вищою в 2т групі, але 

недостовірно. Співвідношення LF/HF в осіб 2в групи у пасивний період доби  

наросло, а в 2т групі знизилось і під час порівняння величини між ними була 

достовірна різниця (р<0,01).  Індекс централізації в осіб 2в групи  мало зменшився 

у порівнянні з активним періодом, а в осіб 2т групи він більш суттєво знизився  і у 

пасивний період досяг (р<0,001) достовірності. 

       Підсумовуючи  вищезазначене, можна стверджувати, що в осіб із дуже 

високим серцево-судинним ризиком з явищем турбулентності серцевого ритму у 

порівнянні з особами без ТСР  достовірно вищим є стрес-індекс, особливо у 

пасивний період доби. В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за 

шкалою SCORE з наявним явищем турбулентності серцевого ризику  достовірно 

вищою є активність парасимпатичної нервової системи і вазомоторного центру і 

менш виражений вплив у регуляції роботи серцево-судинної системи має 

центральні та підкоркові центри симпатичного нервового центру. 

         Порівняльний  аналіз значення показників варіабельності серцевого ритму в 

пацієнтів  із високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  з наявним 

явищем турбулентності серцевого ритму  (група 3т) і без  даного явища(група 3в)  

представлені в табл. 4.18. 

       Як видно з представленої табл. 4.18  в пацієнтів  із високим серцево-судинним 

ризиком за шкалою SCORE  з наявним явищем турбулентності серцевого ритму 

тривалість інтервалу Q-T  була практично однаковою між підгрупами. 

       Стрес-індекс в осіб 3т групи в активний період доби був достовірно вищим. 
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 (р<0,01)  ніж в осіб 3в групи.    Сумарна напруга варіабельності серцевого ритму  

була недостовірно вищою в осіб 3т групи і  це було завдяки достовірно вищому 

показнику HF (р<0,01).  

      Величина спектрів, які відповідають за активність вазомоторного центру та 

симпатичної ланки вегетативної системи були практично однаковими між 

групами. Відповідно достовірно вищим був і  відносний рівень активності 

парасимпатичної нервової системи (р<0,01) в осіб 3т групи .       

 

Таблиця 4.18 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  високим кардіоваскулярним ризиком  за шкалою SCORE  з 

наявною турбулентністю серцевого ритму  і без, (M±m) 

Показник 3в група 

(день), (n=118) 

3т група 

(ніч), (n=69) 

3в група 

(ніч), (n=118) 

3т група 

(ніч), (n=69) 

Q-T, mc 383,85±2,64 381,85±3,96 383,85±2,64 381,85±3,96 

Q-Tc, mc 413,53±2,40 417,57±3,48 413,53±2,40 417,57±3,48 

SI 49,86±3,94 67,36±6,59 * 40,68±3,69 69,79±9,59 ** 

TP, mc2 3104,99±224,97 3299,92± 314,31 3591,83± 469,95 3880,03±486,71 

HF% 29,35±1,10 33,83± 1,93 * 32,25±1,64 34,17±1,24 

LF% 73,61±2,82 70,49±3,97 66,75±1,92 65,82±1,24 

HF, mc2 300,54±32,85 609,03±86,87 * 444,25±89,04 741,67±93,82 * 

LF, mc2 604,56±35,41 686,33±75,29 852,58±161,80 1027,38± 162,25 

VLF, mc2 1209,27±63,77 1171,30±81,28 1596,70±164,93 1509,83±131,93 

LF/HF 3,11±0,13 2,72±0,15 2,62±0,21 2,38±0,13 

IC 10,84±0,55 9,44±0,76 8,80±0,64 7,75± 0,53 

Примітки: 1)  * - різниця р<0,01 між 3в групою і  3т групою; 2) ** - різниця 

р<0,001 між 3в і  3т групою. 
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        Відносна  активність підкоркового симпатичного нервового центру  була 

недостовірно нижчою в осіб 3т групи.  Індекс централізації в активний період 

доби  був недостовірно вищим в осіб 3в групи. 

          У пасивний період доби  відбулося зниження стрес-індексу в осіб 3в групи і  

незначне наростання його в осіб 3т групи, достовірна різниця між групами 

залишилася (р<0,01).   У пасивний період відбулося підвищення сумарної напруги 

варіабельності серцевого ритму в обох підгрупах, але достовірної різниці між 

величиною цього показника між групами не було.  Як і в активний період,  

показник HF  був достовірно вищим в осіб 3 т групи, у порівнянні з показниками 

3в групи.  Величина VLF спектра між групами стала практично однаковою, а  LF 

– недостовірно вищою в осіб 3т групи.    

        Відносна активність підкоркового симпатичного центру в осіб обох підгруп, 

у порівнянні з активним періодом  знизилась і достовірної різниці між величиною 

цього показника між групами не було встановлено.  Індекс централізації, як і в 

активний період, був недостовірно вищим в осіб 3в групи. 

           На основі проаналізованих даних , можна стверджувати, що в осіб із 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  з явищем турбулентності  

інтервал Q-T достовірно не різнився. В осіб із високим серцево-судинним 

ризиком за шкалою SCORE  у порівнянні без наявності даного явища, достовірно 

вищим є стрес-індекс та активність парасимпатичної нервової системи протягом 

усієї доби 

         З метою встановлення існування динамічного прогресування зміни ВСР у 

контексті серцево-судинного континіуму, окремо був проведений аналіз 

порівняння величини показників варіабельності серцевого ритму у  пацієнтів 

із  наявним серцево-судинним захворюванням (кардіосклероз постінфарктний) 

та наявними факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань, як у 

підгрупах  з турбулентністю серцевого ритму так і без. 

          Спочатку представлено аналіз показників варіабельності серцевого ритму в 

групах без супутньої турбулентності серцевого ритму. 
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         Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму у 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний) (група 

1в) з показниками осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою 

SCORE (група 2в) представлена в табл. 4.19.  

 

Таблиця 4.19 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний )  

(група 1в)  і осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою 

SCORE (2 в группа), (M+m) 

Показник 1в група 

(день), (n=163) 

2 в група 

(день), (n=85) 

1в група 

(ніч), (n=163) 

2в группа 

(ніч), (n=85) 

Q-T, mc 379,07±2,94 371,74±2,61 379,07±2,94 371,74±2,61 

Q-Tc, mc 410,43±2,64 405,91±2,37 410,43±2,64 405,91±2,37 

SI 40,04±3,63 49,62±3,19 * 29,11±1,68 38,50±2,55 ** 

TP, mc2 3755,91± 

310,41 

3155,26± 

189,97 

4449,98± 

366,69 

3636,43± 

207,74 * 

HF% 24,50±1,08 25,86 ±1,40 45,57±1,17 25,70±0,99  ** 

LF% 75,49±1,47 75,73±0,88 64,62±1,18 75,70±1,82 

HF, mc2 318,11±54,30 259,77±29,06 569,90±96,46 382,29±51,51 

LF, mc2 837,09±73,30 749,13±54,06 1110,56±87,73 929,15±63,93 

VLF, mc2 1569,40±122,45 1438,43±111,90 1946,98±122,22 1720,61±97,41 

LF/HF 3,88±0,18 3,78±0,15 3,16±0,15 4,26±0,64 

IC 11,02±0,62 11,99±0,60 9,02±0,50 11,48±0,62 * 

Примітки: 1) * - різниця р<0,01   1в  і 2в групами; 2) ** - різниця р<0,001  1в  і 2в 

групами. 

 

        Під час порівняльного огляду показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця з показниками  осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком було встановлено таке. В пацієнтів із  1в у порівнянні 
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з 2в групою  довжина інтервалу  Q-T  була  більшою, але достовірної різниці  

значень не було встановлено. Індекс стресогенності в осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком  в активний період доби  достовірно був вищим у 

порівнянні з особами в яких вже відбулося серцево-судинна подія - інфаркт 

міокарда (р<0,01).  Величина сумарної напруги варіабельності серцевого ритму 

була вищою в осіб із 1в групи в активний період доби була вищою за рахунок усіх 

складових спектрів (HF, LF, VLF). Відносне співвідношення між НF та LF 

cпектрами був ідентичними.  Показник LF/НF був вищим від норми в обох групах 

протягом усієї доби і достовірної різниці між групами не було.  Індекс 

централізації мало чим відрізнявся між групами, в осіб 2в  групи він був 

недостовірно вищим. 

         У пасивний період доби   спостерігалася подібна картина, як і в активний 

період,  стрес-індекс  був достовірно вищим у 2в групі (р<0,001).   І якщо в 

активний період ця різниця складала 29,92%, то у пасивний – 32,25%. 

Достовірних значень набула різниця у величині сумарної напруги регуляторної 

ланки організму. У  2в групі – величина ТР на 22,38% була нижчою (р<0,01).   

Відповідно нижчими була величина і усіх її складових, але окремо по спектрах - 

достовірної різниці не було встановлено. Показник LF/НF був вищим від норми в 

обох групах протягом усієї доби, і достовірної різниці між групами не було. Але в 

осіб із постінфарктним кардіосклерозом він у пасивний період знизився , а в осіб 

із дуже високим серцево-судинним ризиком, навпаки,  підвищився і був більшим, 

ніж у 1в групі. Аналогічна ситуація склалась і з величиною індексу централізації.  

В осіб 1в групи він у пасивний період знизився в  порівнянні з активним періодом, 

а в осіб 2в групи – збільшився і досяг достовірно вищих величин  (р<0,01).      

           На основі проаналізованих даних показників варіабельності серцевого 

ритму в осіб із постінфарктним кардіосклерозом та  в осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE можна зробити такі висновки. У  

осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком достовірно вищим є стрес-

індекс протягом усієї доби. І у пасивний період доби не відбувається достатнього 

зниження цього показника. В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком, на 
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відміну від осіб із постінфарктиним кардіосклерозом, не відбувається відновлення 

фізіологічної домінанти парасимпатичної системи у пасивний період доби, і 

відповідно це призводить до не достатнього відновлення організму (недостатньо 

наростання загальної напруги регуляторної ланки організму). Нижчою є величина 

сумарної напруги регуляторної ланки організму, що у пасивний період доби 

набуває достовірної різниці. В осіб із цієї патологією у пасивний період індекс 

централізації є вищим.   

          Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму у 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний) (група 

1в) з показниками осіб  високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE 

(група 3в) представлена в табл. 4.20. 

         Під час порівняльного огляду показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця з показниками осіб із високим 

кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE було встановлено наступне,  що у 

пацієнтів 3в групи у порівнянні з 1в групою  довжина інтервалу  Q-T  була  

більшою, але достовірної різниці  значень не було встановлено. Індекс 

стресогенності в осіб із високим кардіоваскулярним ризиком  в активний період 

доби  достовірно був вищим у порівнянні з особами в яких вже відбулося серцево-

судинна подія - інфаркт міокарда (р<0,01) і ця різниця склала 24,65% .  Величина 

сумарної напруги варіабельності серцевого ритму була вищою в осіб із 1в групи в 

активний період доби була вищою за рахунок усіх складових спектрів (HF, LF, 

VLF). Достовірна різниця була встановлена в активності вазомоторного центру та  

активності симпатичної ланки регуляції організму (р<0,01). В осіб із високим 

ризиком достовірно нижчою була активність підкоркого симпатичного нервового 

центру у порівнянні з особами 1в групи. (р<0,01).  Індекс стресогенності в осіб 1в 

групи в активний період доби був  недостовірно вищим  ніж в осіб 3в групи. У 

пасивний період доби спостерігалася подібна динаміка, як і в активний період, 

стосовно стрес-індексу – в осіб  3в він був достовірно вищим  (р<0,01). Із такою 

самою достовірністю  була нижчою величина напруги регуляторної ланки 

організму в осіб 3в групи у порівнянні з 1в групою.  
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Таблиця 4.20 

 Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця (кардіосклероз дифузний)  (група 1в)  

і осіб із високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE (3 в группа), 

(M±m) 

Показник 1в група 

(день), (n=163) 

3в группа 

(день), (n=118) 

1в группа 

(ніч), (n=163) 

3в група 

(ніч), (n=118) 

Q-T, mc 379,07± 2,94 383,85± 2,64 379,07± 2,94 383,85± 2,64 

Q-Tc, mc 410,43± 2,64 413,53± 2,40 410,43± 2,64 413,53± 2,40 

SI 40,04±3,63 49,86±3,94* 29,11±1,68 40,68±3,69 ** 

TP, mc2 3755,91± 310,41 3104,99± 224,97 4449,98± 366,69 3591,83±469,95* 

HF% 24,50± 1,08 29,35±1,10 45,57± 1,17 32,25±1,64* 

LF% 75,49±1,47 73,61±2,82 69,62±1,18 66,75±1,92 

HF, mc2 318,11±54,30 300,54±32,85 569,90±96,46 444,25±89,04 

LF, mc2 837,09±73,30 604,56±35,41 * 1110,56±87,73 852,58±161,80 * 

VLF, mc2 1569,40±122,45 1209,27±63,77 * 1946,98±122,22 1596,70±164,93* 

LF/HF 3,88±0,18 3,11±0,13 * 3,16±0,15 2,62±0,21* 

IC 11,02±0,62 10,84±0,55 9,02±0,50 8,80±0,64 

Примітки: 1) * - різниця р<0,01   1в  і 3в групами; 2) ** - різниця р<0,001  1в  і 3в 

групам. 

 

      Достовірно нижчим був і  відносний рівень  активності парасимпатичної 

ланки організму у пасивний період в осіб 3в групи у порівнянні з  1в групою 

(р<0,01).   Так само як і в день так, і  у пасивний період достовірно нижчими були 

величини показників LF та VLF (р<0,01). Достовірних значень набула і відносна   

активність підкоркового  симпатичного нервового центру, яка в осіб  3в групи 

була нижчою ніж у 1в групі. Індекс централізації був у пасивний період доби 

недостовірно  нижчим , ніж в осіб  1в групи. На основі проаналізованих даних 

показників варіабельності серцевого ритму в осіб із постінфарктним 

кардіосклерозом та  осіб із високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою 
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SCORE можна зробити такі висновки. В  осіб із високим кардіоваскулярним 

ризиком достовірно вищим є стрес-індекс протягом усієї доби.  Нижчою є 

величина сумарної напруги регуляторної ланки організму,  за рахунок достовірно 

вищого рівня  активності вазомоторного центру та  активності  симпатичної ланки 

регуляції. Відносна активність  підкоркого  симпатичного центру  в осіб із 

високим серцево-судинним ризиком у порівнянні з показником осіб із 

перенесеним інфарктом міокарда, достовірно є нижчою. В осіб із високим 

серцево-судинним ризиком, на відміну від осіб із постінфарктиним 

кардіосклерозом, не відбувається відновлення фізіологічної домінанти 

парасимпатичної системи у пасивний період доби, і відповідно це призводить до 

недостатнього відновлення організму (недостатнього наростання загальної 

напруги регуляторної ланки організму).   За величиною показників варіабельності 

серцевого ритму в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком у порівнянні 

із високим серцево-судинним ризиком є більша спорідненість з показниками осіб 

із перенесеним інфарктом міокарда. 

         Також, як продовження вищеописаного аналізу зроблено порівняння 

показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів із  наявним серцево-

судинним захворюванням (перенесений в минулому інфаркт міокарда) та 

наявними факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань, але вже  

з супутнім явищем турбулентності серцевого ритму. 

        Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму у 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний) (група 

1т) з показниками осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою 

SCORE (група 2т), в яких наявне і явище турбулентності серцевого ритму 

представлена в табл. 4.21.    

         Під час порівняльного огляду показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця з показниками  осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком, було встановлено наступне.  У пацієнтів із  1т у 

порівнянні з 2в групою,  довжина інтервалу  Q-T  була  більшою, як  абсолютне 

значення , так і коригований показник, але достовірної різниці  значень не було 
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встановлено. Індекс стресогенності в осіб із дуже високим кардіоваскулярним 

ризиком  в активний період доби  був вищим у порівнянні з особами в яких вже 

відбулося серцево-судинна подія - інфаркт міокарда, яке достовірної різниці не 

було встановлено.   

 

Таблиця 4.21 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  явищем турбулентності серцевого ритму з кардіосклерозом 

постінфарктним (група 1т)  і з дуже високим серцево-судинним ризиком за 

шкалою SCORE   з наявною  турбулентністю серцевого ритму   

(група 2т), (M±m) 

Показник 1т група 

(день), (n=72) 

2т  група 

(день), (n=69) 

1т група 

(ніч), (n=72) 

   2т  група 

(ніч), (n=69) 

Q-T, mc 379,82±6,68 370,72±4,62 379,82±6,68 370,72±4,62 

Q-Tc, mc 408,61±6,93 408,51±4,33 408,61±6,93 408,51±4,33 

SI 47,18±4,63 58,61±6,96 50,78±6,35 51,87±6,37 

TP, mc2 4366,98±471,52 3915,75±389,2 3660,08±329,76 4783,60±493,55 

HF% 32,01±2,35 33,63±1,50 31,13±1,30 33,63 ±1,37 

LF% 74,44±5,02 65,91±6,29 68,27±1,43 66,58±2,46 

HF, mc2 707,58±124,01 703,99±131,82 543,14±94,22 937,34±197,70 

LF, mc2 1006,50±142,05 1101,57±163,85 1015,38±112,63 1383,17±200,13 

VLF, mc2 1594,11±156,60 1496,67±158,68 1577,08±139,20 1808,48±139,17 

LF/HF 3,01±0,21 2,77±0,24 2,59±0,14 2,51±0,16 

IC 9,71±0,85 8,05±0,66 7,84±0,50 7,74±0,63 

ТO, % -2,23±0,33 -2,37±0,28 -2,23±0,33 -2,37±0,28 

ТS, c/бит 9,23±1,06 8,42±0,67 9,23± 1,06 8,42±0,67 

 

         Величина сумарної напруги варіабельності серцевого ритму була 

недостовірно вищою в осіб із 1т групи в активний період доби була  за рахунок 

усіх складових  ТР спектра.  Абсолютні значення НF та  LF  спектрів були 
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практично однаковими між двома цими групами. Відносне співвідношення між 

НF та LF cпектрами було недостовірно вищим серед осіб із 1т групи.   Індекс 

централізації мало чим відрізнявся між групами, в осіб 2т   групи він недостовірно 

був вищим у порівнянні з особами 1 т групи. 

        У пасивний період доби   стрес-індекс  був не  достовірно вищим в 2т  групі. 

Різниця у величині сумарної напруги регуляторної ланки організму не мала 

достовірної різниці і в абсолютному значення була вищою в осіб 2т групи, у 

порівнянні з особами 1т групи. Стосовно НF, LF  та VLF складових сумарної 

напруги регуляторної ланки організму, то вони  були вищими в 2т групі, але 

достовірної різниці не було встановлено. Отже, ТР був вищим за рахунок 

достовірно вищої  активності вазомоторного центру,  симпатичної та 

парасимпатичної складових вегетативної нервової системи.  Показник LF/НF був 

вище норми в обох групах протягом усієї доби і достовірної різниці між групами 

не було встановлено. Величина індекса централізації була практично однаковою 

між двома цими групами.    

       Стосовно показників турбулентності серцевого ритму  то індекс акселерації 

та децелерації був недостовірно  вищим в осіб 1т групи.  На основі 

проаналізованих даних показників варіабельності серцевого ритму в осіб із 

постінфарктним кардіосклерозом та  осіб із дуже високим кардіоваскулярним 

ризиком за шкалою SCORE в яких наявне явище турбулентності серцевого ритму 

можна зробити такі висновки. Тривалість електричної систоли між групами була 

однаковою. Стрес-індекс практично не змінювався протягом усієї доби і  у 

пасивний період доби не значно знизився в обох групах. Сумарна активність 

регуляторної ланки організму в осіб 1т групи у пасивний період була нижчою ніж 

в активний , а в осіб із наявним фактором ризику розвитку серцево-судинних 

подій  навпаки, збільшився. В осіб із наявним фактором ризику у пасивний період 

на відміну від осіб 1 т групи у пасивний період доби збільшується активність 

симпатичної нервової системи. Індекс централізації у пасивний період доби 

знижується в обох групах. В осіб із постінфарктним кардіосклерозом 

недостовірно вищими є показники турбулентності серцевого ризику. 
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           Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму в 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний) (група 

1т) з показниками осіб  високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE 

(група 3т) представлена в табл. 4.22.  

 

Таблиця 4.22 

Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із   кардіосклерозом постінфарктним (група 1т)  високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE   з наявною турбулентністю серцевого 

ритму  (група 3т)  і контрольної групи, (M+m) 

Показник 1т група 

(день), (n=72) 

3 т  група 

(день), (n=69) 

1т група 

(ніч), (n=72) 

2 т  група 

(ніч), (n=69) 

Q-T, mc 379,82+6,68 381,85+3,96 379,82+6,68 381,85+3,96 

Q-Tc, mc 408,61+6,93 417,57+3,48 408,61+6,93 417,57+3,48 

SI 47,18+4,63 67,36+6,59 * 50,78+6,35 69,79+9,59 * 

TP, mc2 4366,98+471,52 3299,92+314,31 3660,08+329,76 3880,03+486,71 

HF% 32,01+2,35 33,83+1,9 31,13+1,30 34,17+1,2 

LF% 74,44+5,02 70,49+3,97 68,27+1,43 65,82+1,24 

HF, mc2 707,58+124,01 609,03+86,87 543,14+94,22 741,67+93,82 

LF, mc2 1006,50+142,05 686,33+75,29 * 1015,38+112,63 1027,38+162,25 

VLF, mc2 1594,11+156,60 1171,30+81,28 * 1577,08+139,20 1509,83+131,93 

LF/HF 3,01+0,21 2,72+0,15 2,59+0,14 2,38+0,13 

IC 9,71+0,85 9,44+0,76 7,84+0,50 7,75+0,53 

ТO, % -2,23+ 0,33 -1,34+0,26 ** -2,23+0,33 -1,34+0,26 ** 

ТS, mc/бит 9,23+ 1,06 9,44+ 0,56 9,23+ 1,06 9,44+ 0,56 

Примітки: 1) * - різниця р<0,01 між контрольною групою і  3т групою; 2) ** - 

різниця р<0,001 між контрольною групою і  3т групою. 

       

       Під час порівняльного огляду показників варіабельності серцевого ритму 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця з показниками осіб із високим 
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кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE, було встановлено настуне , що в 

пацієнтів 3т групи у порівнянні з 1т групою,  довжина інтервалу  Q-T  була  

більшою, але достовірної різниці  значень не було встановлено. 

        Індекс стресогенності в осіб із високим кардіоваскулярним ризиком  в 

активний період доби  достовірно був вищим у порівнянні з особами, в яких вже 

відбулося серцево-судинна подія - інфаркт міокарда (р<0,01) і ця різниця склала 

43,39 %.  Величина сумарної напруги варіабельності серцевого ритму була вищою 

в осіб із1т групи в активний період доби була вищою за рахунок усіх складових 

спектрів (HF, LF, VLF). Достовірна різниця була встановлена в активності 

вазомоторного центру та  активності симпатичної ланки регуляції організму 

(р<0,01). В осіб із високим ризиком  не  достовірно нижчою була активність 

підкоркого симпатичного нервово центру у порівнянні з особами 1в групи. Індекс 

стресогенності в осіб 1т і 3т  груп в активний період доби був  практично 

однаковим. У пасивний період доби спостерігалася дуже схожі відмінності. Так в 

активний період стрес-індекс в осіб  3т групи   був  достовірно вищим (р<0,01). 

Величина напруги регуляторної ланки організму в осіб 3 т групи у порівнянні з 1т 

групою була  недостовірно вищою. І якщо НF показник ще різнився між групами і 

був  недостовірно вищим в осіб 3т групи, то LF та VLF показники були  

ідентичними за абсолютними значеннями. Достовірної різниці не було 

встановлено і за  відносною   активністю підкоркового  симпатичного нервового 

центру, яка в осіб  3т групи так як і в активний період доби  була нижчою ніж в 1т 

групі. Індекс централізації був у пасивний період доби недостовірно  нижчим  в 

осіб 3т групи, ніж в осіб  1в групи. 

        Під час порівнянні величин турбулентності серцевого ритму  встановлено, 

що показник акселерації в осіб 3т  групи у порівнянні з особами 1т групи був 

достовірно вищим (р<0,001), а от показник децелерації серцевого ритму був 

однаковим між групами. 

         На основі проаналізованих даних показників варіабельності серцевого ритму 

в осіб із постінфарктним кардіосклерозом та  осіб із високим кардіоваскулярним 

ризиком за шкалою SCORE та наявним явищем турбулентності серцевого ритму  
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зроблені такі висновки. В  осіб із високим кардіоваскулярним ризиком тривалість 

електричної систоли є більшою, але це не має достовірного значення.  Стрес-

індекс протягом усієї доби є достовірно вищим в осіб із наявними факторами 

ризику. Достовірно нижчим є сумарна активність регуляторної ланки організму в 

активний період доби серед осіб із наявним  високими факторами ризику за 

шкалою SCORE під час порівняння з особами з перенесенним в минулому 

інфаркті міокарда. Різниця між двома групами є у тому що в осіб із наявною в 

минулому серцево-судинною подією  у нічний час цей показник зменшується, а в 

осіб із високими факторами ризику  навпаки  підвищується. І відбувається це за 

рахунок підвищення активності вазомоторного центру та симпатичної та 

парасимпатичної частини вегетативної нервової системи. Якщо подивитись на 

відносну величину активності підкоркового симпатичного центру, то в осіб із 

перенесеним інфарктом міокарду він був недостовірно, але вищим протягом усієї 

доби. Індекс централізації між групами протягом доби не різниться.  В осіб із 

високим фактором розвитку серцево-судинних подій показник початку 

турбулентності серцевого ритму є достовірно вищим, а нахил турбулентності не 

різниться між групами. 

         Було оцінено вагусну  модуляціїю серцевого ритму, як новітнього 

предиктора несприятливих наслідків після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ). 

У таблиці 4.23 представлено порівняльна характеристка  показників прискорення 

(АС) та сповільнення (DC) серцевого ритму осіб без супутнього явища 

турбулентності серцевого ритму.  

       Як видно з вищенаведеної табл. 4.23 в жодній з груп середньо-статистичний 

добовий показник сповільнення серцевого ритму не був нижчим від норми 

(величина DC ≤ 4,5 мс вважається патологічною).    Загально добовий показник АС 

був у всіх дослідницьких груп нижче контролю  і якщо в 1 та 2 групах 

достовірність була   (р<0,01), то в 3 групі досягла рівня (р<0,001). Показник DC у 

порівнянні з контрольною групою був достовірно нижчим в усіх групах (р<0,01). 

Найнижчі рівні АС та DC коефіцієнтів було зафіксовано в групі осіб  з 

перенесеним в минулому інфарктом міокарду. Ще однією з особливостей цієї 
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групи було те, що різниці між рівнями DC і АС   коефіцієнтами практично 

відсутня. Так у контрольній групі ця різниця складала – 1,38 мс, 1 групі - 0,22 мс, 

2 групі -   1,12 мс,      3 групі – 0,95 мс. Окремо було проаналізовано і рівень 

показників прискорення та сповільнення серцевого ритму в активний та пасивний 

період доби, щоб отримати все ж таки відповідь на питання в який період доби  

менша активність парасимпатичної системи з і відповідно нижча 

антифібриляторний захист серцево-судинної системи. Стосовно самих величин 

АС  та DC,  то  в активний період доби спостерігалася аналогічна картина в  

розподілі величин. 

 

Таблиця 4.23 

Коефіцієнти уповільнення серцевого  ритму  осіб без супутнього явища 

турбулентності серцевого ритму 

 АС 

(доба), мс 

DС 

(доба),  мс 

дAС 

(день),  мс 

DС 

(день), мс 

AС 

(ніч), мс 

DС 

(ніч), мс 

Контроль 

(n =149) 

- 13,72± 

0,69 

15,1± 

1,02 

-11,61± 

0,42 

13,03± 

0,62 

-15,91± 

1,02 

17,47± 

1,53 

1 -а група 

(n=235) 

-9,21± 

1,42* 

9,43± 

1,71* 

- 8,13± 

1,32 * 

8,63± 

1,69 * 

- 10,14± 

1,531 

10,3± 

1,79 * 

2-а група 

(n=154) 

-10,75± 

0,42* 

11,87± 

0,57 * 

-10,12± 

0,42 

11,74± 

0,69 

-11,49± 

0,42 * 

12,69± 

0,55 * 

3- група 

(n=187) 

-9,72± 

0,52** 

10,67± 

1,01 * 

- 8,94± 

0,63 * 

10,38± 

1,34 

- 10,61± 

0,47 ** 

11,5± 

0,77 * 

Примітки: 1) * - різниця р<0,01 між контрольною групою і   групами з 

паталогіями серцево-судинної системи; 2) ** - різниця р<0,001 між контрольною і 

групами з патологіями серцево-судинної системи. 

       

         У порівнянні з контрольною групою серед осіб із ішемічною хворобою серця 

ці величини були найменшими. Достовірно нижчими обидва  показники були 

лише в 1-й групі (р<0,01). У 2-й групі достовірності не було встановлено і в 3-й 
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групі – лише по показнику DC. Різниця в DC і АС   складала в контрольній групі  - 

1,42 мс , 1-й – 0,5 мс , 2-й – 1,62 мс , 3-й – 1,44 мс.  У пасивний період доби  у всіх 

дослідницьких групах вищеописані показники були нижчими від контролю і   у 

всіх без винятку групах ця достовірність досягла рівня р<0,01. Знову ж таки 

найнижчі абсолютні значення АС  та DC   спостерігались в 1-й групі. По групах 

різниця в DC і АС   складала : в контрольній групі  - 1,56 мс , 1-й – 0,16 мс , 2-й – (- 

0,16) мс , 3-й – 0,23мс.   Отже у 2-й досліджувальній групі показник прискорення 

був більшим від показника сповільнення серцевого ритму, що є теж вкрай 

несприятливим явищем, як  і саме значення величини показника DC. Так як всі 

попередні дослідження були проведені і доведено прогностичне значення 

показників прискорення (АС) та сповільнення (DC) серцевого ритму на пацієнта з 

перенесеним інфарктом міокарда, було проведено окремо аналіз порівняння 

показників АС та DC осіб із перенесеним в минулому гострим інфарктом 

міокарда та осіб із факторами ризику розвитку серцево-судинних подій (2 та 3 

групи). Так-от достовірної різниці ні у жодному з показників не було встановлено. 

        У табл. 4.24 показано абсолютні значення показників прискорення та 

сповільнення серцевого ритму осіб із супутнім явищем турбулентності серцевого 

ритму. Загально добові значення АС практично здорових осіб і осіб 2-ї групи були 

ідентичними, в 3-ї групі -  недостовірно вищим, а у 1-й групі - достовірно нижчим 

(р<0,01). Достовірна різниця в загально добовій величині DC була зафіксована 

лише в 1–й групі. По групах загально добова  різниця в DC і АС   складала: у 

контрольній групі  - 1,98 мс , 1-й – 1,02 мс , 2-й – (- 0,34 мс) , 3-й – 0,66 мс. В 

активний період доби показник АС був достовірно нижчим  у 1-й групі  (р<0,01), 

у 3-й групі недостовірно вищим і у 2-й майже ідентичний, як і  в контролі. Що 

стосується  DC  показника то  у 2-й та 3-й группах,  він  був не достовірно нижчим 

ніж в контролі і  з достовірністю р<0,01 в 1-й групі був нижчим. По групах денна  

різниця в DC і АС   складала: у контрольній групі  - 2,05 мс , 1-й – 0,38 мс , 2-й –  

(- 0,9) мс , 3-й – 0,62 мс.   
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Таблиця 4.24 

Коефіцієнти уповільнення серцевого  ритму  осіб із супутньою 

турбулентністю серцевого ритму 

Група АС 

(доба), мс 

DС 

(доба), мс 

AС 

(день), мс 

DС 

(день), мс 

AС 

(ніч), мс 

DС 

(ніч), мс 

Контроль 

(n =149) 

-10,5± 

0,82 

12,42± 

1,07 

-9,42± 

0,75 

11,47± 

0,95 

-11,68± 

1,03 

13,51± 

1,32 

1 -а група 

(n=235) 

-5,23± 

0,19 * 

6,25± 

0,32 * 

-5,27± 

0,44 * 

5,65± 

0,33 * 

-6,73± 

0,62 * 

7,21± 

0,86 * 

2-а група 

(n=154) 

-10,47± 

1,39 ** 

10,81± 

1,352 

-9,73± 

1,42 

10,63± 

1,58 ** 

-11,42± 

2,62 

11,5± 

1,97 ** 

3- група 

(n=187) 

-11,2± 

2,18 * 

11,88± 

2,0 ** 

-10,48± 

3,06 ** 

11,1± 

2,79 ** 

12,23± 

1,52 ** 

13,07± 

1,47 ** 

Примітки: 1) * - різниця р<0,01 між контрольною групою і   групами з 

патологіями серцево-судинної системи; 2) ** - різниця р<0,01 1-ю групою  з 

патологіями серцево-судинної системи. 

      

            У пасивний період доби АС показник у контрольній групі і 2-й групі були 

майже однаковими, у 3-й групі він був недостовірно вищим від контролю, а у 1-й 

групі із достовірністю р<0,01  був нижчим. По групах нічна   різниця між DC і АС   

складала: у контрольній групі  - 1,83 мс , 1-й – 0,48 мс , 2-й – (- 0,08) мс , 3-й – 

0,84 мс.  Аналіз порівняння показників прискорення (АС) та сповільнення (DC) 

серцевого ритму осіб із перенесеним в минулому гострим інфарктом міокарда та 

осіб із факторами ризику розвитку серцево-судинних подій (2 та 3 групи) та 

супутнім явищем турбулентності серцевого ритму показав, що однаковою 

достовірністю (р<0,01) два ці показники були вищими в обох групах. Для кращої 

наглядності різниця в абсолютних значень показників DC і АС  представлена в 

табл. 4.25. 

         Як видно з таблиці 4.25, для осіб без супутньої турбулентності серцевого 

ритму характерно для осіб із 1-ї групи не достатній антифібриляторний захист 
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протягом усієї доби. Особливим  є те, що у практично здорових осіб у нічний час 

період фізіологічної парасимпатикотонії різниця DC і АС    зростає, то серед осіб із 

факторами ризику щодо виникнення  серцево-судинних захворювань, навпаки, ця 

різниця зменшується, а для осіб із 2-ї групи навпаки, АС показник був більшим за 

DC. Особливо цей феномен характерний у 2-й  групі серед осіб із турбулентністю 

серцевого ритму. В нічний час для осіб 2-ї групи різниця DC і АС   максимально 

приближена до 0. 

 

Таблиця  4.25 

Порівняльна характеристика різниці абсолютних значення коефіцієнта 

сповільнення (DC) і коефіцієнта прискорення серцевого ритму (AC) 

Група DC і АС   

без ТСР 

(доба), мс 

DC і АС   

без ТСР 

(день), мс 

DC і АС   

без ТСР 

(ніч), мс 

DC і АС   

з ТСР 

(доба), мс 

DC і АС   

з ТСР 

(день), мс 

DC і АС   

з ТСР 

(ніч), мс 

Контроль 

(n =149)  

1,38 1,42 1,56 1,98 2,05 1,83 

1 -а група 

(n=235) 

0,22 0,5 0,16 1,02 0,38 0,48 

2-а група 

(n=154) 

1,12 1,62 - 0,16 0,34 0,9 0,08 

3- група 

(n=187) 

0,95 1,44 0,23 0,66 0,62 0,84 

 

        Отже аналізуючи цю таблицю можна ствержувати, що найбільш 

несприятливим періодом доби, щодо зниження антифібрилятоного впливу на 

серце є нічний період доби. І найбільш загрозливим це є для осіб 2-ї групи з 

підгрупи з наявним-явищем турбулентності серцевого ритму та осіб 1-ї   групи – 

без ТСР.  
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       У табл. 4.26 представлено процентне співвідношення осіб із патологічним 

рівнем коефіцієнта уповільнення ритму (DC) до загальної кількості обстежених 

осіб у кожній з груп.          

        З наведених даних в табл. 4.26 можна зробити висновок:  явище 

турбулентності серцевого ритму призводить до суттєвого підвищення кількості  

осіб із недостатньою вагусною  модуляцією серцевого ритму. Так, серед 

практично здорових осіб частота збільшується в   3,3 раза, серед осіб із 

перенесеним інфарктом міокарда – в 2,6 раза, серед осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE  в 1,8  раза, серед осіб із високим ризиком – 

в 5,6 рази. Найвищий відсоток осіб із прогностично-несприятливим рівнем DC 

був серед осіб із постінфарктним кардіосклерозом, і ця особливість характерна 

для   обох підгруп, осіб із і без турбулентності серцевого ритму. 

Таблиця 4.26 

Процентне співвідношення осіб із патологічним рівнем коефіцієнта 

уповільнення ритму (DC) 

Група DC ( без ТСР), % DС (з ТСР), % 

Контроль (n=149)  2,77 9,09 

1 -а група (n=235) 25 66,67 

2-а група (n=154) 17,86 32,14 

3- група (n=187) 4,5 25 

 

       Якщо порівняти статистичні данні осіб із дуже високим та високим серцево-

судинним ризиком  то в обох підгрупах вищий відсоток спостерігався серед осіб 

із дуже високим серцево-судинним ризиком. 

        Із метою встановлення кореляційного зв’язку між функціональними 

предикторами електричної нестабільності міокарда і появою прогностично 

несприятливих для життя порушень серцевого ритму був проведений 

кореляційний аналіз основних показників, а саме -  показників  варіабельності 

серцевого ритму, таких як TP (сумарна потужність спектра варіабельності 

серцевого ритму або  сумарний рівень активності регуляторних систем),  HF 



227 

 

(потужність спектра високочастотного компонента варіабельності, який 

характеризує вагусні впливи вегетативної нервової системи), LF (потужність 

спектра високочастотного компонента варіабельності, що характеризує стан 

симпатичного відділу  вегетативної нервової системи, зокрема регуляцію 

судинного тонусу),   VLF (потужність «дуже» низькочастотної складової спектра, 

що відображає церебральний вплив на розташовані нижче рівні і вказує за  

функціональний стан мозку при психогенних та органічних патологіях), 

показників турбулентності серцевого ритму (параметри  акселерації ТO   і 

децелерації  ТS синусового циклу) та коефіцієнта уповільнення серцевого ритму 

(DC) (табл. 4.27).  

        Під час аналізу коефіцієнта Пірсона (rxy) основних показників ВСР та ТСР  

пацієнтів 1(т)  групи було встановлено, що між величиною показників LF, 

HF,VLF та ТР існує функціональний зв'язок (rxy=1). Тісний зворотній 

кореляційний зв’язок існує між основними складовими вегетативної нервової 

системи  - LF та HF. Між показниками децелерації серцевого ритму та LF, ТP – 

встановлено прямий суттєвий зв'язок. Високий  позитивний кореляційний зв'язок 

був встановлений між DC та HF показниками. Між показниками ТСР та LF, HF 

показниками  був встановлений прямий  кореляційний зв'язок -  між LF та   ТO 

зв'язок був тісним, а між LF та   ТS був помірним.  Що стосується  НF спектра,  то 

з   ТO зв'язок був середнім, а з   ТS -  високим. Слабким кореляційний зв'язок між 

показниками ТСР та коефіцієнтом сповільнення серцевого ритму. 

      Аналіз  коефіцієнта Пірсона (rxy) основних показників ВСР та ТСР осіб  2 (т) 

групи встановив, що між величиною показників LF, HF,VLF та ТР існує 

функціональний зв'язок (rxy=1). Тісний зворотній кореляційний зв’язок існує між  

складовими вегетативної нервової системи  - LF та HF і по цій парі показників - 

значення коефіцієнта кореляції було найвище по між групами  (rxy 0,87).  Між 

показниками децелерації серцевого ритму та LF, ТP – встановлено суттєвий 

зв'язок. Між показникам децелерації серцевого ритму та LF – встановлено тісний 

зворотній  зв'язок. Тісний прямий кореляційний зв'язок був встановлений між DC 

та HF показниками і знов ж таки в абсолютному значення показник Пірсона у 
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порівнянні з іншими групами був найвищим. Між показниками ТСР та LF, HF  

був встановлений прямий  кореляційний зв'язок -  між LF та   То зв'язок був 

високим, а між LF та   ТS був суттєвим.  Що стосується  НF спектра  то з    

показником ТO зв'язок був помірним, а з   ТS був високим.  Кореляційно слабким 

був зв'язок між показниками ТСР та коефіцієнтом сповільнення серцевого ритму. 

 

 

Таблиця 4.27 

Кореляційний зв'язок (коефіцієнт Пірсона,( rxy)) показників прогнозування 

появи життєво небеспечних порушень серцевого ритму  осіб із 

турбулентністю серцевого ритму 

    Показники Група 1т, 

(n=72) 

Група 2т, 

(n=69) 

Група 3т, 

(n=69) 

Контроль (т), 

(n=50) 

LF- ТP 0,92 0,96 0,91 0,9 

НF-ТP 0,91 0,98 0,93 0,94 

VLF-ТP 0,9 0,93 0,93 0,94 

HF-LF 0,74 0,87 0,79 0,7 

LF-DC 0,67 0,77 0,69 0,62 

TP-DC 0,55 0,58 0,53 0,61 

НF-DC 0,81 0,89 0,82 0,8 

LF-ТO 0,73 0,76 0,77 0,69 

HF-ТO 0,67 0,69 0,66 0,69 

LF-ТS 0,63 0,68 0,67 0,62 

НF-ТS 0,77 0,79 0,71 0,73 

DC-ТO 0,19 0,22 0,19 0,17 

DC-ТS 0,17 0,2 0,13 0,15 

 

 

       Серед осіб  3(т) групи тенденція величини  коефіцієнта Пірсона була 

аналогічна, як і в 1(т) групі. Між величиною показників LF, HF,VLF та ТР 
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встановлено функціональний зв'язок (rxy=1). Тісний зворотній кореляційний 

звязок існує між основними складовими вегетативної нервової системи. Між 

показником децелерації серцевого ритму та LF – встановлено суттєвий прямий 

зв'язок, а між DC. Тісний прямий кореляційний зв'язок був встановлений між DC 

та HF. Між показниками ТСР та LF, HF був встановлений прямий  кореляційний 

зв'язок -  між LF та   ТО зв'язок був тісним, а між LF та   ТО був помірним.  Що 

стосується  НF спектра  та з   показником ТО зв'язок був середнім позитивним, а з   

То був високим позитивним. Кореляційно прямим, слабким був зв'язок між 

показниками ТСР та коефіцієнтом сповільнення серцевого ритму.   

         У контрольній групі осіб із ТСР було встановлено таку саму тенденцію, як і 

у вищеописаних групах. Між величиною показників LF, HF,VLF та ТР існував 

функціональний зв'язок (rxy=1). Тісний зворотній кореляційний зв’язок існує між 

основними складовими вегетативної нервової системи  - LF та HF. Між 

показниками децелерації серцевого ритму та LF, ТP – встановлено прямий 

суттєвий зв'язок. Високий  позитивний кореляційний зв'язок був встановлений 

між DC та HF показниками. Між показниками ТСР та LF, HF показниками  був 

встановлений прямий  кореляційний зв'язок -  між LF та   ТО зв'язок був тісним, а 

між LF та   ТS був помірним.  Що стосується  НF спектра,  то з   ТO зв'язок був 

середнім, а з   ТS -  високим. Слабким кореляційний зв'язок між показниками ТСР 

та коефіцієнтом сповільнення серцевого ритму. 

       Аналогічно як серед осіб із наявним явищем турбулентності серцевого ритму, 

так і для осіб без цього явища був зроблений детальний кореляційний аналіз 

показників (табл 4.28)  

       При аналізі коефіцієнта Пірсона (rxy) основних показників ВСР, показника 

сповільнення серцевого ритму (DC) в   1(в)  групі було встановлено, що між 

величиною показників LF, HF,VLF та ТР існує функціональний зв'язок (rxy=1). 

Тісний зворотній кореляційний зв'язок існує між основними складовими 

вегетативної нервової системи  - LF та HF. Між показниками децелерації 

серцевого ритму та LF – встановлено суттєвий зворотній  зв'язок. Високий  

прямий кореляційний зв'язок був встановлений між DC та HF показниками.  
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         Аналіз  коефіцієнта Пірсона (rxy) основних показників ВСР та показника 

децелерації  осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE 

без супутньої турбулентності серцевого ритму показав  функціональний зв'язок 

(rxy=1) між всіма показниками ВСР. Тісний зворотній кореляційний зв'язок 

існував між  складовими вегетативної нервової системи  - LF та HF. Між 

показниками децелерації серцевого ритму та LF, ТP – встановлено прямий 

суттєвий зв'язок. Тісний зворотній кореляційний зв'язок був встановлений між DC 

та HF показниками.  У 3в групі тенденція величин  коефіцієнта Пірсона була 

аналогічна, як і у 1в групі.  Між величиною показників LF, HF,VLF встановлено 

функціональний зв'язок (rxy=1). Тісний зворотній кореляційний зв’язок існує між 

основними складовими вегетативної нервової системи. 

Таблиця 4.28 

Кореляційний зв'язок (коефіцієнт Пірсона,( rxy)) показників прогнозування 

появи життєво-небеспечних порушень серцевого ритму  осіб без 

турбулентності серцевого ритму 

Показники 1в група, 

(n=163) 

2в група, 

(n=85) 

3в група, 

(n=118) 

Контроль (в), 

(n=99) 

LF-ТP 0,91 0,95 0,92 0,91 

НF-ТP 0,92 0,97 0,93 0,93 

VLF-ТP 0,91 0,98 0,93 0,94 

HF-LF 0,74 0,8 0,74 0,71 

LF-DC 0,66 0,77 0,69 0,62 

TP-DC 0,6 0,59 0,51 0,58 

НF-DC 0,72 0,75 0,72 0,7 

 

       Між показниками децелерації серцевого ритму та LF, ТP – встановлено 

суттєвий прямий кореляційний зв'язок. Тісний зворотній кореляційний зв'язок був 

встановлений між DC та HF.  

        Під час аналізу шкали прогнозування раптової серцевої смерті (ПРС)  було 

встановлено, що для  практично здорових людей характерний короткочасний  
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ступінь адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього середовища, 4-

бальна система градації була встановлена, як серед осіб із турбулентністю 

серцевого ритму , так і без (табл.4.29).  

       Для   осіб із ІХС характерні  не достатній ступінь адаптації серцево-судинної 

системи  в умовах зовнішнього середовища, стан вираженого напруги 

регуляторних систем, пов'язані з активною мобілізацією захисних механізмів, у 

тому числі підвищенням активності симпатико-адреналової системи і системи 

гіпофіз-наднирники. Ризик появи життєво-небезпечних аритмій та РСС є  

помірним. Достовірної різниці у величині ПРС  між підгрупами не було 

встановлено.   

Таблиця 4.29 

Аналіз  шкали прогнозування раптової серцевої смерті (ПРС)    осіб усіх 

обстежених груп 

Група ПРС  (ВСР) ПРС (ТСР) 

Контроль (n=149)  3,78 ± 0,56  4,18 ± 0,31 

1 -а група (n=235) 4,29 ± 0,93  4,92 ± 0,87 

2-а група (n=154) 5,0 ± 0,23 * 6,56 ± 0,78 * 

3-а група (n=187) 4,38 ± 0,36 5,07 ± 0,72 

Примітка: *- різниця р<0,01 між контрольною групою і  2 групою 

                   

       Найвищий рівень ПРС, серед усіх груп,  був отриманий у групі осіб із дуже 

високим серцево-судинним ризиком та у порівнянні з практично здоровими 

особами, та під час аналізу шкали прогнозування РСС достовірна різня (р<0,01) в 

системі ПРС була встановлена лише серед цих осіб, як у підгрупі  з ТСР 

(6,56±0,78 проти 4,18±0,31) та й без ТСР (5,0±0,23 у порівнянні з 3,78±0,56 

балами). І якщо для осіб  без ТСР були характерні недостатній  ступінь адаптації 

серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього середовища, стан вираженого 

напруги регуляторних систем, пов'язані з активною мобілізацією захисних 

механізмів, у тому числі підвищенням активності симпатико-адреналової системи 

і системи гіпофіз-наднирники, ризик появи життєво-небезпечних аритмій та РСС 
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є  помірним. ТO в осіб із ТСР він досягнув рівня   незадовільного ступеня 

адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього середовища, але 

гемостаз організму збережений. Лише у цій групі був встановлено достовірну 

різницю в бальній системі між особами з ТСР і без (р <0,01). Серед осіб із 

високим серцево-судинним ризиком  в осіб без  ТСР  - характерний 

короткочасний ступінь адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього 

середовища.  Такі люди перебувають в умовах  помірного напруження 

регуляторних систем, коли для адаптації до умов довкілля організму їм  потрібні 

додаткові функціональні резерви. Ризик появи життєво-небезпечних аритмій та 

раптової серцевої смерті  у них є низьким. У людей з цієї групи , але з супутнім 

явищем ТСР показник ПРС був вищим на 0, 69 бала, і це було характерно, як 

недостатня ступінь адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього 

середовища, стан вираженого напруги регуляторних систем, яке пов'язане з 

активною мобілізацією захисних механізмів, в тому числі підвищенням 

активності симпатико-адреналової системи і системи гіпофіз-наднирники, ризик 

появи життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті є  помірним. Про 

достовірні зміни осіб ізі без ТСР  в межах однієї група  не можна ствержувати. В 

результаті порівнянні показника ПРС осіб із наявним серцево-судинним 

захворюванням (ІХС) та особами з факторами ризику серцево-судинних подій , 

достовірної різниці не існує (p>0,05). 

       Враховуючи рекомендації Європейського Товариства Кардіологів та 

Північно-Амереканського Товариства Стимуляції та Електрофізіології при аналізі 

ВСР ми визначали вираженість та стан рівноваги різних ланок вегетативної 

регуляції,   напругу регуляторної ланки та перевагу регуляторних ланок у 

обстежених пацієнтів. TР загальна напруга спектра - достовірної різниці між 

величиною  показника  ТР  в підгрупах  із і без ТСР – не  було встановлено.  

Достовірної ризниці в рівні загальної напруги, в порівнянні з контролем було 

встановлено лише в групі осіб із ІХС. Більше того у таких хворих рівень ТР у  

пасивний період доби наростав в усіх групах із ТСР, крім групи ІХС, де навпаки 

він зменшувався в порівнянні з активним періодом  доби. При порівнянні 
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величини показника ТР – між 1 та 2, 3  групами, тобто групою з наявним серцево-

судинним захворюванням і групами лише з факторами ризику, то достовірна 

різниця була встановлена саме в пасивний період доби, для осіб без ТСР. Чітко 

проглядалась різниця у величині спектра активності парасимпатичної системи, 

між особами з ТСР і без нього. Показник НF, який вказує за спектр активності 

парасимпатичної системи, в осіб із ТСР є достовірно вищим протягом  усієї доби. 

В осіб із дуже високим ризиком за шкалою SCORE ця достовірність проглядалась 

і в день і вночі, в інших  досліджуваних групах, лише в активний період доби. При 

порівнянні показника 1-ї групи з 2-ю та 3-ю групами, в  пасивний період було 

видно достовірно нижчий рівень показника HF в підгрупі з ТСР. Достовірної 

різниці в величині показника LF між активним і пасивним періодом не було, але в 

пасивний період доби відбувалось наростання, особливо це видно у курців, осіб із 

дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE. Якщо спектр LF 

вказує більш за активність симпатичної нервової системи , вазомоторного центру, 

то VLF - характеризує активність симпатичного  відділу  вегетативної нервової 

системи, але слід врахувати, що мова іде про більш складний вплив зі сторони над 

сегментарного рівня регуляції, так як амплітуда VLF тісно пов’язана з 

психоемоційним напруженням і функціональним станом кори головного мозку. 

Достовірна різниця була встановлена лише при порівняні 1-ї та 3-ї груп. У осіб із 

високим фактором ризику цей показник був достовірно нижчим , в активний 

період в підгрупі з ТСР, а в пасивний в підгрупі без ТСР. В осіб із ТСР індекс 

вазосимпатичної взаємодії був достовірно нижчим,  ніж в осіб без турбулентності 

і ця динаміка прослідковувалась протягом  всієї доби. У порівнянні з групою 

контролю, в активний період доби в обох підгрупах цей індекс був нижчим, а в 3-

й групі навіть досяг достовірно нижчого рівня. А от у пасивний період лише в 2-й 

групі осіб без ТСР –  цей показник був достовірно вищим. Ступінь  потужності  

регуляторних систем за індексами стресовості та централізації  -  для осіб із ТСР 

як в активний, так і пасивний період доби характерно достовірні вищі рівні 

стресовості в порівняні з особами без нього. Початок турбулентності  (turbulence 

onset) (TO) - величина почащення синусового ритму зразу після ШЕ – лише в 
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групі осіб із високим серцево-судинним ризиком була встановлено достовірно 

вищий рівень цього показника.  Інтенсивність сповільнення синусового ритму, 

яке наступає за його почастішанням (нахил турбулентності  (turbulence slope) (TS) 

– є вищим ніж в контролі, хоч і достовірності не було встановлено. Кореляційний 

аналіз зв’язку між фізіологічними предикторами електричної нестабільності 

міокарда і появи прогностично несприятливих для життя порушень серцевого 

ритму та раптової серцевої смерті у осіб із перенесеним інфарктом міокарда та 

осіб із факторами ризику виникнення серцево-судинних подій показав, що існує 

функціональний зв'язок між церебральним впливом та  розташованими нижче 

рівнями вегетативної нервової системи, що   вказує за  функціональний стан 

мозку при психогенних та органічних патологіях. Було розроблено шкалу 

прогнозування ризику виникнення та прогресування життєво-небезпечних 

аритмій та раптової серцевої смерті у хворих з високим та дуже високим серцево-

судинним ризиком та хворих на серцево-судинні захворювання. 

        Розроблений новий алгоритм, що враховує значення всіх основних 

показників варіабельності та  турбулентності серцевого ритму (параметри  

акселерації -То   і децелерації  Тs синусового циклу) та коефіцієнт уповільнення 

серцевого ритму (DC)  в прогнозуванні виникненні життєво-небезпечних аритмій 

та раптової серцевої смерті та дозволяє диференціювати різні ступені напруги 

регуляторних систем людського організму. При створені шкали базувались  на 

рекомендація,  протоколах, стандартах світової та європейської кардіологічних 

асоціацій. Було відібрано основі найбільш прогностично значимі показники 

варіабельності та турбулентності серцевого ритму – з відповідною бальною 

градацією.  І було описано 5 функціональних станів: стан оптимальної, помірної, 

вираженої напруги регуляторних систем, стан перенапруги та асенізації і 

відповідно ризик виникнення життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої 

смерті. 

 

Дані цього розділу дисертації висвітлені в наукових працях, опублікованих у 

фахових виданнях : 
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РОЗДІЛ 5 

 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ 

ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ (КАРДІОСКЛЕРОЗ 

ПОСТІНФАРКТНИЙ) ІЗ СУПУТНЬОЮ ТУРБУЛЕНТНІСТЮ 

СЕРЦЕВОГО РИТМУ  НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ БІСОПРОЛОЛОМ  

ТА ФОСФОКРЕАТИНОМ 

 

      У даному розділі представлено клініко-патогенетичні характеристики перебігу  

ішемічної хвороби серця (постінфарктного кардіосклерозу)  із наявним явищем 

турбулентності серцевого ритму  під впливом лікування з включенням до 

стандатної схеми лікування  ß1-селективного адреноблокатора бісопролола 

(бісопролол - КРКА, виробництва фармакологічної компанії КРКА, Словенія) та 

фосфокреатин  (Неотон, виробництва фармакологічної компанії Альфа Васерманн 

С.п.А., Італія) . До стандартної схеми лікування входили:  антиагрегант – аспірин 

кардіо (Баєр Шерінг Фарма АГ, Німеччина) у дозі 100 мг на ніч,  статин – 

розувастатин  (Роксера, виробництва фармакологічної компанії КРКА, Словенія)  

у дозі 20 мг на ніч, інгібітор ангіотензин перетворюючого фактора – раміприл  

(Амприл, виробництва фармакологічної компанії КРКА, Словенія) у дозі 2,5 мг 

один раз на добу. За обраним підходом до лікування було сформовано дві 

підгрупи по 35 осіб у кожній – одна підгрупа отримувала бісопролол, інша 

комбінацію бісопролола та фосфокреатина. Добова доза бісопролола становила 

(5±2,5) мг, фосфокреатин  курс лікування 1 г  у добу  протягом 14 діб.  

       У табл. 5.1 представлено  розповсюдження шлуночкової екстрасистолії у 

пацієнтів із  ішемічною хворобою серця на фоні проведеного лікування. Як видно 

з табл. 5.1, у групі хворих, для яких проводилося комплексне лікування 

бісопрололом та фосфокреатином, були прогностично небезпечніші та клінічно-

важчі хворі  – 59,08% пацієнтів мали життєво-небезпечну шлуночкову 

екстрасистолію, у  11,11% -  була зафіксована рання шлуночкова екстрасистолія 

(V клас за класифікацією В. Lown i M. Wolf). У групі, де призначався лише 
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бісопроолол, частка пацієнтів із життєво-небезпечною екстрасистолією складала  

49,95%. Кількість пацієнтів із I класом за класифікацією В. Lown i M. Wolf була 

практично ідентичною.  З ІІ класом – було більше в групі осіб  на бісопрололі.  З 

ІІІ  класом - також практично однакова відносна кількість пацієнтів.  Осіб ізIV 

класом за класифікацією В. Lown i M. Wolf   в групі бісопролол + фосфокреатин 

не було.  

 

Таблиця 5.1 

Розповсюдження шлуночкої екстрасистолії за класифікацію В. Lown i M. 

Wolf на фоні лікування бісопрололом та фосфокреатином 

Клас 

ШЕ 

Бісопролол 

до лікування, 

(n=35) 

Бісопролол 

після 

лікування, 

(n=35) 

Бісопроолол +  

фосфокреатин до 

лікування, (n=35) 

Бісопролол + 

фосфокреатин 

після лікування,  

(n=35) 

I 6 (33,3%) 3 (16,6%) 8 (36,36%) 4 (18,18%) 

II 3 (16,6%) 3 (16,6%) 1 (4,54%) 0 (0% 

III 8 (44,4%) 9 (50%) 9 (40,9%) 5 (22,72%) 

IV 1 (5,55%) 1 (5,55%) 0 (0%) 1 (4,54%) 

V 0 (0%) 0 (0%) 4 (18,18%) 1 (4,54%) 

Без ШЕ 0 (0%) 2 (11,11%) 0 (0%) 12 (54,54%) 

 

        На фоні проведеного лікування у групі осіб  бісопрололом  в 11.11% 

пацієнтів  відбулася повна редукція клініки та симптоматики аритмії. Кількість 

пацієнтів із сумарним значенням потенційно небезпечних та небезпечних 

екстрасистол (ІІІ+IV+V класс за В. Lown i  M. Wolf ) з 49,95% зросла до 58,98%. 

Кількість  пацієнтів із ІІ класом – не змінилась. І кількість пацієнтів із І класом за 

Lown знизилась удвічі. 

        Після включення  до схеми лікування, крім бісопролола ще  фосфокреатина  

у 54,54% пацієнтів вдалося досягнути повної редукції шлуночкової 

екстрасистолії. Кількість пацієнтів із життєво- неблагоприємною екстрасистолією  
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зменшилося від 59,08% до 31,8%. Зменшилося кількість хворих з І класом за В. 

Lown i  M. Wolf  в два рази,  пацієнтів із ІІ класом – не було, з ІІІ класом – 

зменшилося  від 40,9% до 22,72%. 

        Враховуючи отриману динаміку, можна стверджувати, що самостійно 

бісопролол не має виражених антиаритмічних властивостей, щодо лікування 

шлуночкової екстрасистолії в пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом. При 

включення до загально-прийнятої схеми лікування постінфарктного 

кардіосклерозу ускладненого порушеням серцевого ритму за типом шлуночком 

екстрасистолії різного ступеня градацій,  фосфокреатина вдається  досягнути 

повної редукції ектопічної активності шлуночків більше ніж у половини пацієнтів 

та суттєво знизити кількість пацієнтів із життєво-небезпечною шлуночковою 

єкстрасиситолією. 

        Порівняльна характеристика змін показників варіабельності та 

турбулентності серцевого ритму в пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом 

ускладненого порушенням серцевого ритму за типом шлуночком екстрасистолії 

різного ступеня градацій на фоні прийому бісопролола представлена у табл. 5.2. 

Як видно з табл. 5.2, прийом бісопролола призвів до достовірного (р<0,01)  

зниження тривалості інтервала Q-T упродовж усієї доби. В активний період доби 

в пацієнтів, які приймали бісопролол, відбулося достовірне (р < 0,01)  підвищення 

стрес індексу в 2 рази. Величина сумарної напруги варіабельності серцевого 

ритму  достовірно  знизилась на 56,82 % (р<0,01) і  це відбулось за рахунок усіх її 

складових. Із однаковою достовірністю знизилась і величина всіх спектрів 

варіабельності серцевого ритму (р < 0,01), так HF спектр знизився на 56,73%,  LF  

- на 58,36%, VLF – 34,25%, хоча відносна активність  підкоркового  симпатичного 

центру залишилася не змінною  і трималася в межах показника  2,8.  Індекс 

централізації в активний період доби в пацієнтів на фоні прийому бісопролола 

підвищився на 17,72%. 

         У пасивний період доби, стосовно стрес-індексу бачимо аналогічну 

ситуацію, на фоні лікування бісопрололом він виріс на 58,72%, що було 

достовірною різницею (р<0,01).   
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Таблиця 5.2 

Динаміка змін показників варіабельності та турбулентності серцевого ритму 

у пацієнтів із ішемічною хворобою серця на фоні прийому бісопролола,  

(M ±m) 

Показник До лікування 

(день), 

(n=35) 

Після лікування 

(день), 

(n=35) 

До лікування 

(ніч), 

(n=35) 

 Після лікування 

(ніч), 

(n=35) 

Q-T, mc 384,25±,77 369,61±6,75 * 384,25±4,77 369,61±6,75 * 

Q-Tc, mc 405,95±4,54 407,13±6,15 405,95±4,54 407,13±6,15 

SI 26,25±2,8 52,52±8,49 * 32,95±3,66 52,30±10,21 * 

TP, mc2 5111,2±910,88 2904,26±437,78 * 6238,76±981,04 3828,04±486,35* 

HF% 30,08±2,49 29,19±2,36 30,33±2,1 29,48±2,54 

LF% 69,91±2,49 70,81±2,36 69,65±2,1 70,52±2,54 

HF, mc2 834,9±274,74 360,95±175,59* 1033,2±219,54 827,30±194,22 

LF, mc2 1504,0±355,32 626,39±132,12* 2396,65±529,29 1163,56±112,63* 

VLF, mc2 1677,25±215,4 1102,74±130,35 * 2058,8±263,86 1235,56±191,16* 

LF/HF 2,8 ±0,34 2,82±0,23 2,65±0,27 3,13±0,44 

IC 8,35 ±1,39 9,83±1,16 6,56±1,01 11,43±2,22 

    ТO, % -2,35±0,49 -1,14±0,33* -2,35±0,49 -1,14± 0,33* 

ТS, 

mc/бит 

9,65±1,78 7,77±1,63 9,65±1,78 7,77±1,63 

Примітка. * - різниця р<0,01 між до і після лікування. 

             

         Після лікування  величина ТР стала достовірно нижчою на 61,37% (р<0,01). 

У даному випадку достовірно нижчими були лише  величина спектрів LF  - на 

51,44%, VLF – 39,96%  (р<0,01). Що стосується показника  HF то він також 

знизився  на 19,22%, але ця різниця не була достовірною. У пацієнтів на фоні 

прийому бісопролола підвищилася відносна активність  підкоркового  

симпатичного центру – на 18,11%. Індекс централізації  підвищився на 74,23%. 
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        Що стосується показників турбулентності серцевого ритму, то під дією 

бісопролола  - достовірно (р<0,01) підвищився То показник, і якщо до лікування 

він був у межах норми, то після – низьким. Нахил турбулентності серцевого 

ритму – знизився на фоні лікування на 19,5%,  але це було недостовірне зниження 

показника. 

       Отже, на основі отриманих даних можна стверджувати, що прийом 

бісопролола пацієнтами з ішемічною хворобою серця (кардіосклероз 

постінфарктний) та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму призводить 

до достовірно підвищення стрес індексу, зниження сумарної напруги регуляції 

організму, як парасимпатичної так і симпатичної ланок вегетативної нервової 

системи та вазомоторного центру. Хоча змін в співвідношенні активності 

підкоркового симпатичного нервової центру та парасимпатичної вегетативної 

нервової системи не відбувається. Прийом бісопролола підвищує індекс 

централізації, особливо це відчутно у  пасивний період доби.  Показник початку 

турбулентності серцевого ритму в пацієнтів на фоні бісопрола підвищується і 

виходить за межі допустимих норм.  Нахил турбулентності серцевого ритму 

недостовірно знижується, але тримається у фізіологічно допустимих межах. 

        Зміна показників варіабельності та турбулентності серцевого ритму на фоні 

комплексного лікування бета-адреноблокатора (бісопрол) та фосфокреатина  у 

пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом ускладненого порушенням 

серцевого ритму за типом шлуночкової екстрасистолії різного ступеня градацій 

представлена в табл. 5.3.  

         Як видно з табл. 5.3 комплексна терапія бісопролола та фосфокреатина в 

пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом, ускладненого порушенням 

серцевого ритму за типом шлуночкової екстрасистолії різного ступеня градацій 

призвела до недостовірного зниження тривалості інтервала Q-T.    

       В активний період доби стрес індекс на фоні лікування знизився на 16,68% , 

що було недостовірною різницею. Сумарна напруга варіабельності серцевого 

ритму в пацієнтів на фоні лікування такого комплексного лікування знизилась на 

4,19%.   
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Таблиця 5.3 

Динаміка змін показників варіабельності та турбулентності серцевого ритму 

в пацієнтів із ішемічною хворобою серця на фоні прийому бісопролола  та 

фосфокреатина, (M+m) 

Показник До лікування 

(день), (n=35) 

Після 

лікування 

(день), (n=35) 

До лікування 

(ніч), (n=35) 

Після 

лікування 

(ніч), (n=35) 

Q-T, mc 381,94±11,57 376,35±4,81 381,94±11,57 376,35±4,81 

Q-Tc, mc 412,29±6,45 419,35±5,89 412,29±6,45 419,35±5,89 

SI 76,64 ±4,89 63,94±16,8 38,70±12,23 32,94±5,36 

TP, mc2 4831,76± 

1110,08 

4633,65± 

1035,83 

5736,23± 

1185,72 

5553,23± 

1159,73 

HF% 31,34 ±2,66 30,84±3,86 31,38±2,26 34,22±3,38 

LF% 68,64 ±2,66 69,17±3,86 68,61±2,26 66,35±3,41 

HF, mc2 754,41±346,93 1018,17±577,15 1171,94±456,12 1301,35±660,24 

LF, mc2 1184,12±370,28 1620,65±523,15 1882,70±522,62 1401,29±292,41 

VLF, mc2 1672,52 ±265,87 1445,17±238,58 2046,76±310,99 1988,05±315,73 

LF/HF 2,57±0,3 2,93±0,39 2,45±0,23 2,35±0,28 

IC 8,03±1,28 8,52±1,18 7,41±0,96 7,44±2,22 

ТO, % -2,82±0,7 3,44±0,64 -2,82±0,7 3,44±0,64 

ТS, 

mc/бит 

9,95±2,04 9,06±1,32 9,95±2,04 9,06±1,32 

                   

     Під час аналізу величини окремих спектрів варіабельності серцевого ритму 

було встановлено -  HF спектр підвищився  на 35,03%,  LF  - на 36,87%,  а  

активність симпатичної нервової системи (VLF спектр)  знизилась – 13,57%. 

Відносна активність підкоркового  симпатичного нервового центру недостовірно 

підвищилася на 14,0%.  Індекс централізації  підвищився після лікування не 

значно - на 6,1%.  
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       У пасивний період доби стрес-індекс пацієнтів із даною патологією пацієнтів 

із  знизився на фоні курсу лікування і був нижчим, на відміну періоду до 

лікування  – на 14,89%.  Величина сумарної напруги регуляції організму  була 

незначно нижчою, як ніж у період до лікування – і ця різниця становила 3,19%. 

Після комплексного лікування бісопрололом та фосфокреатином активність 

парасимпатичної нервової системи  підвищилась на 11,13%,  активність 

вазомоторного центру стала нижчою на 35,55%, а симпатичної нервової системи - 

знизилася несуттєво – на 2, 84%.  Відносна активність підкоркового симпатичного 

нервового центру  на фоні лікування знизилася на 4,18%, індекс централізації - 

знизився лише на 0,02%. У зміні показників турбулентності серцевого ритму на 

фоні лікування бісопрололом та фосфокреатином спостерігалася позитивна 

динаміка. Так початок турбулентності серцевого ритму  знизився на 21,98%, а 

нахил турбулентності знизився  на 8,95%. Було проведено аналіз змін показників 

прискорення (АС) та сповільнення (DC) серцевого ритму на фоні лікування 

першої та другої схем (табл. 5.4). У таблиці 5.4 представлено зміни показників 

прискорення (АС) та сповільнення (DC) серцевого ритму на фоні лікування 

бісопрололом і під час додавання до цього препарату фосфокреатина. Під час  

вибору пацієнтів показники прискорення (АС) та сповільнення (DC) серцевого 

ритму в обох порівняльних групах достовірно не відрізнялися. Лікування 

стандартною схемою з включенням бісопролола дозволив  достовірно знизити  

загальнодобовий рівень прискорення  серцевого ритму (АС) (р<0,01). Достовірних 

змін у показниках в активний період та окремо у пасивний не було встановлено.    

        У табл. 5.5 представлено порівняльну характеристику різниці абсолютних 

значень  коефіцієнта сповільнення (DC) і коефіцієнта прискорення серцевого 

ритму (AC) осіб 1-ї групи на фоні лікування. В цілому на такій схемі терапії видно  

зсув показників у прогностично благоприємну сторону. Додавання у схему 

лікування до бісопролола фосфокреатина дало можливість досягнути позитивних 

результатів, але специфіка  полягає у тому, що в цілому це відбулось за рахунок 

достовірного наростання показника DС у  пасивний період доби, а це у свою 

чергу, і відобразилося  в цілому на добовому рівні (р<0,01). 
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Таблиця 5.4 

Динаміка показників прискорення (АС) та сповільнення (DC) серцевого 

ритму на фоні лікування 

Показник Бісопролол 

до лікування 

(n=35) 

Бісопролол 

після лікування 

(n=35) 

Бісопроолол+ 

фосфокреатин 

до лікування 

(n=35) 

Бісопроолол+ 

фосфокреатин 

після 

лікування 

(n=35) 

АС (доба), мс -5,23±0,19 -7,17±1,11* -6,09±0,21 -7,2±0,84 

DС (доба), мс 5,95±0,32 7,49±1,12 6,43±0,28 7,98±0,39 * 

АС (день), мс -5,21±0,44 -6,73±1,67 -5,37±0,39 -6,88±1,26 

DС (день), мс 5,65±0,33 6,99±1,22 5,99±0,38 7,17±0,73 

АС (ніч), мс -6,73±0,62 -7,42±1,3 -5,99±0,51 7,23±1,12 

DС (ніч), мс 7,21±0,86 7,99±0,61 6,71±0,41 8,37±0,33 ** 

Примітка. * - різниця р<0,01 між до і після лікування; ** - різниця р<0,01 між до і 

після лікування. 

 

         При першій схемі лікування ми бачили прогностично позитивні результати 

за рахунок зниження коефіцієнта прискорення серцевого ритму. Включення 

фосфокреатина в лікування призвело до  прогностично сприятливих змін обох 

показників як добових, так окремо в активний та пасивний період доби, і 

достовірні зміни відбулись за рахунок підвищення показника сповільнення 

серцевого ритму. У процесі лікування було отримано - додавання до стандартної 

схеми лікування ішемічної хвороби серця ускладненої  порушенням серцевого       

ритму по типу шлуночкової екстрасистолії  фосфокреатина – дозволяє у половини 

хворих досягнути повної редукції ектопізму і достовірно знизити градацію 

шлуночкової екстрасистолії. 

         Щодо величини інтервалу QT, то сам бісопролол доствовірно знижує 

довжину інтервалу, на терапії  бісопролол із фосфокреатином – електрична 

систола подовжується , хоч і не суттєво і не достовірно. 
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Таблиця 5.5 

Порівняльна характеристика різниці абсолютних значень коефіцієнта 

сповільнення (DC) та коефіцієнта прискорення серцевого ритму (AC) осіб 1-ї 

групи на фоні лікування 

 

Показник 

Бісопролол 

до 

лікування 

(n=35) 

Бісопролол 

після 

лікування 

(n=35) 

Бісопроолол+ 

фосфокреатин 

до лікування 

(n=35) 

Бісопроолол+ 

фосфокреатин 

після лікування 

(n=35) 

DC і АС   (доба), мс 0,72 0,32 0,34 0,78 

DC і АС   (день), мс 0,41 0,26 0,62 0,29 

DC і АС   (ніч), мс 0,48 0,57 0,72 1,14 

 

        У пацієнтів із ІХС застосування бісопролола суттєво підвищує індекс 

стресогенності, що є небажаним, у той же час  поєднання бісопролол та 

фософокреатина чітко вказує на позитивну динаміку і суттєво знижує стрес-

індекс. Аналогічна закономірність зафіксована і з індексом централізації, що є 

важливою знахідкою в плані прогнозування появи порушень серцевого ритму в 

процесі застосування бета-адреноблоаторів. Використання бета-блокатора 

бісопролола  у схемі лікування постінфарктних хворих  дозволяє попередити 

фібриляцію шлуночків шляхом зниження частоти серцевих скорочень. Додавання 

до бета-адреноблокатора фосфокреатина  дозволила зберегти фізіологічну 

величину та активність вегетативної нервової системи та вазомоторного центру та  

знизити рівень початку турбулентності серцевого ритму,  втримати величину 

нахилу турбулентності серцевого ритму, антифібриляторна дія комбінації 

бісопролол та фософокреатин відбувається за рахунок більш фізіологічного 

захисту, а саме збільшення активності парасимпатичної системи. Комбінація 

препаратів не впливає на величину сумарної напруги регуляторної ланки 

організму, призначення самого лиш бісопролола – достовірно знижує показник 

ТР. Поєднання бісоспролоа і фосфокреатина дозволяє стримати зниження рівня 

ТР та НF, яке ми спостерігали при застосуванні бісопрололу. І відбувається це 
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завдяки тому,  що бісопролол знижує як активність вазомоторного центру, 

симпатичної, так і парасимпатичної ланок вегетативної системи. Комбінація 

бісопролол і фософокреатин достовірно більш вибірково знижує активність 

симпатичної ланки і при тому підвищує активність парасимпатичної ланки, тобто 

більш благоприємно та фізіологічно  впливає на антифібриляторну систему 

захисту організму. Хоча слід відмітити, бісопролол більш сильніше знижує 

активність симпатичної системи як ії центральний, так і автономний контури.  

Використання комбінації препаратів більш прогностично благоприємно діють і на 

параметри турбулентності серцевого ритму. Фосфокреатин у комбінації з 

бісопрололом знижують початок турбулентності, а один лиш бета-

адреноблокатор бісопролол – навпаки підвищує, і то достовірно.  Нахил 

турбулентності  серцевого ритму знижуюється  на фоні дії обидвох схем терапії, 

хоч і не достовірно, але перша схема є дещо кращою. Що суто сам бісопролол, що 

комбінація бісопролол із фосфокреатином знижують показник пришвидшення та 

підвищують показник сповільнення серцевого ритму, але є суттєва різниця в їх 

антифібриляторному захисті. Сам бісопроолол приводить до зниження показника 

пришвидшення серцевого ритму, а комбінація препаратів до більш фізіологічного 

підвищення показника сповільнення серцевого ритму, антифібриляторна дія 

комбінації бісопролол-фософокреатин відбувається за рахунок більш 

фізіологічного захисту, а саме збільшення активності парасимпатичної системи. І 

це є ще одним вагомим фактором  в виборі комбінації  бісопролол-фосфокреатин 

для лікування  пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом ускладненим 

порушенням серцевого ритму по типу шлуночкової екстрасистолії різного 

ступеня градації.   

               Додавання до бета-адреноблокатора фосфокреатина  дозволила зберегти 

фізіологічну величину та активність вегетативної нервової системи та 

вазомоторного центру та  знизити рівень початку турбулентності серцевого ритму 

та втримати величину нахилу турбулентності серцевого ритму. І в котре 

результати дослідження доказують, що при виборі антиаритмічного середника 

лікарю слід враховувати  і стан вегетативної регуляції серцевої діяльності. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

         V.Dzau i E. Braunwald було запропоновано схему «серцево-судинного 

континіуму» (ССК), у вигляді ланцюга пов’язаних подій, починаючи від 

факторів ризику й закінчуючи ураженням органів-мішеней і розвитком важкої 

хронічної серцевої недостатності та летальним наслідком [246].   Концепція 

факторів ризику, яка була розроблена в 60-х роках минулого століття, заклала  

наукову  основу профілактики  ССЗ, згідно з цією концепцією існує три стратегії  

профілактики : популяційна, стратегія  високого ризику і вторинна профілактика 

[1]. 

          Популяційна стратегія спрямована  на населення в цілому, вона містить  

масову пропаганду здорового способу життя, підвищення рівня медичної 

інформованості  населення, формування у громадян  відповідального ставлення 

до власного здоров’я [252].  Важливою складовою успішності  популяційної  

стратегії є створення  умов для її реалізації на основі включення в процес  

законодавчих,  державних, економічних  та суспільних механізмів.  Популяційна  

стратегія  має ключове значення для зниження  кардіоваскулярної захворюваності  

та смертності, оскільки забезпечує  зниження  рівня факторів ризику в популяції 

без суттєвих затрат на медичне обслуговування [142]. 

       Стратегія  високого ризику  фокусується на виявленні  в популяції осіб із  

високим ризиком серцево-судинних захворювань і проведенні  серед них 

профілактичних заходів, у тому числі  за допомогою медичних заходів. У першу 

чергу, це стосується здорових осіб іздо клінічними ознаками атеросклерозу [328]. 

Дана стратегія, як і популяційна, спрямована на попередження нових випадків 

серцево-судинних захворювань ( первинна профілактика) [97]. 

      Вторинна профілактика – раннє виявлення, корекція факторів ризику  і 

лікування пацієнтів, які вже мають серцево-судинні захворювання, серед осіб цієї 

категорії  профілактичні заходи повинні проводитися найбільш  інтенсивно з 

метою  попередження ускладнень і смертельних випадків [251]. Необхідно 

зазначити, що поділ на первинну і вторинну  профілактику в достатній мірі 
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умовний.  Справа в тому, що прогрес візуалізаційних методик упродовж  останніх 

років дозволяє діагностувати атеросклероз в осіб, яких прийнято називати 

«практично здорові» [252].  У зв’язку з цим сумарний ризик розглядається, як 

безперервна  характеристика – continium. Найбільший  медичний і соціально-

економічний  ефект  досягається в результаті сумісного  використанні всіх трьох 

профілактичних стратегій [248]. 

          Головну ж роль у реалізації стратегії високого ризику і вторинної 

профілактики відіграють медичні працівники  первинної ланки  охорони здоров’я, 

які постійно контактують з пацієнтом і можуть вплинути на спосіб життя  своїх 

пацієнтів.  Ступінь цього впливу у певною мірою  залежить від наявності  в 

лікарів і  медичних сестер навичок професійного консультування,  а також 

механізмів, які б стимулювали медичних працівників  до включення 

профілактичних заходів у практичну роботу.  Ефективність профілактичних 

заходів у клінічній практиці підвищується  при навчанні медичними 

працівниками методів профілактики захворювань у межах післядипломної освіти 

[183]. 

      Відомо, що модифікація факторів ризику є, перш за все, користною для осіб із  

високим вихідним ризиком [279, 294]. Утім, на популяційному рівні більше 

смертей припадає на групи з низьким і невисоким кардіоваскулярним ризиком, 

оскільки вони більш багаточисленні (парадокс Роуза) [234]. Фактори ризику 

розвитку захворювань атеросклеротичного походження є загальними, але 

водночас мають певні відмінності, в залежності від локалізації процессу. Так 

куріння відіграє більшу важливу роль у розвитку периферичного атеросклерозу,  

артеріальна гіпертензія – у розвитку інфаркту міокарда [323, 324].   

          Дана робота  була присвячена розробці та впровадженню концепції 

профілактики та лікування фатальних ускладнень у популяції осіб із  високим і 

дуже високим серцево-судинним ризиком на підставі оцінки стану варіабельності 

та турбулентності серцевого ритму та впливу на модифіковані фактори ризику 

виникнення та прогресування серцево-судинних захворювань.  
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         Споживання тютюну несе  відповідальність за кожний 10 летальний 

випадок, призводячи до 5 млн. смертей на рік у світі. Тютюнові вироби споживає 

1,1 млрд.  людей, що складає  1/3 дорослого населення планети [32]. Результати  

Глобального Опитування дорослого населення про споживанню тютюну  (Global 

Adult Tobacco Survey –GATS), який був проведений у 2010 році,  свідчить, що 

28,8% населення України  у віці > 15 років є курцями, а середньорічне 

споживання  цигарок складає 63,4 млрд. шт. [92]. За повідомленням у квітні 2016 

році  прес-служби Міністерства охорони здоров’я, згідно з відомостями  

Державного комітету статистики, в країні нараховувалося 8,6 млн. курців у віці > 

18 років [93]. Це велика «армія» людей, здоров’я яких можна покращити, 

усунувши лише один фактор ризику – тютюнопаління [71]. Розрахунки свідчать, 

що кожний десятий   випадок смерті в Україні пов'язаний з споживання тютюну 

[79]. Вкрай сумним є той фактор, що біля 70% всіх випадків смерті припадає на 

вік 35-69 років, тобто це означає для кожного померлого в цій групі втрату  в 

середньому 19 років життя [94].  Розповсюдження тютюнопаління в Україні  

серед населення понад 12 років складає 32%, а кількість щоденних курців – біля 

10 млн [96]. При цьому  щорічно ускладнення, які виникли в результаті 

тютюнопаління,  стають причиною смерті в 13% випадків  від загального 

закінчення летальних випадків (що в кількісному вираженні  дорівнює приблизно 

100 тис. чоловік) і асоціюється  зі значними соціально-єкономічними втратами 

[93]. Україна належить до країн із високим поширенням куріння: у нас сьогодні 

курить кожний другий чоловік та кожна п’ята жінка, а найбільш активними 

курцями є чоловіки у віці 20-29 років [181].  Необхідно зазначити і високе 

поширення куріння серед лікарів: у віковій групі 25-64 роки палять 51,3% лікарів 

чоловіків і 27,3% - жінок [369]. Куріння поширене в групі  осіб із  високим 

сумарним ризиком серцево-судинних захворювань (54,5% чоловіків та 8,8% 

жінок) і серед хворих ССЗ, за даними багатоцентрових досліджень, палять 15-25% 

хворих АГ та ІХС, у тому числі які ті, що перенесли оперативні втручання по 

реваскуляризації міокарда [254]. Порівняльне дослідження   пoказало, що  у 

курців чоловіків  збільшується ризик  виникнення стенокардії  - у 2 рази, інфаркту 
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міокарда у 4 рази, раптової смерті у 4,9 раза [32].  Чоловіки, які викурюють не 

менше 20 цигарок на день, автоматично підвищують у 5-8 раз вірогідність  

розвитку артеріальної гіпертензії, гіперхолестеринемії та цукрового діабету [92].  

Смертність  від ішемічної хвороби серця в курців  у віці 55 років у 5 раз вища ніж 

у тих, що не палить, а в жінок, які палять,   інфаркт міокарда виникає в 3 рази 

частіше, ніж у тих, хто не палить [94]. На жаль, як свідчать багаточисленні 

епідемічні дослідження, виявлення ССЗ не завжди  є причиною відмови від цієї 

шкідливої звички: біля 40% чоловіків і  10% жінок із кардіоваскулярною 

патологією продовжують палити [93]. Ще в 2003 році під час  систематичного 

огляду тривалих проспективних досліджень, в яких оцінювали вплив відмови від 

паління на показники смертності у хворих на ІХС, було показано, що стійка 

відмова від тютюнопаління забезпечила на 36% зниження смертності, що було 

співставимо, як із лікуванням ß-адреноблокаторами [96].  Є дані про те, що у 

курців розмір інфаркта міокарда значно більший, ніж у тих, хто не палить, у них 

частіше виникає серцева недостатність, аритмія [72].   Продовження куріння після 

перенесеного ІМ особливо небезпечне: у 20% пацієнтів виникає реінфаркт та в 2,5 

раза збільшується ризик раптової смерті [355]. Метааналіз даних майже 6 тисяч 

пацієнтів із шести країн засвідчив, що відмова від куріння після ІМ дозволяє 

знизити ризик смерті  вдвічі, і це є чи не найкращою профілактикою повторного 

ІМ та раптової смерті [93]. 

          Ризик пов'язаний з курінням, пропорційно вищий  у жінок  порівняно з 

чоловіками, що пояснюється тим, що в організмі  жінок нікотин засвоюється 

швидше, ніж у чоловіків, особливо в тих, хто приймає оральні контрацептиви 

[179]. Результати дослідження Медичної школі Переламана при 

Пенсільванському Університеті ( Perelman School of Medicine at the University of 

Pennsylvania) США свідчать,  що у випадку  важкої пристрасті до  тютюнопаління 

менопауза в таких жінок наступає приблизно на 9 років швидше 

середньостатистичного  віку [330]. Разом із появою типових симптомів 

менопаузального періоду - загальний дискомфорт, приливи, подавленість, поява 

менопаузи асоціюється з підвищенням ризику ішемічної хвороби серця, 
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остеопорозу та смертності від усіх причин смерті, що пов’язане з ранньою 

гіпоестрогенемією [95].  

         Тютюнові вироби повністю чи часткового складаються з листя тютюну. В 

основному небезпечним є дим цих виробів (цигарки, сигари, курильні трубки) 

який  утворюється  підчас горіння тютюну під впливом високих температур [92].  

Але існують  інші методи  споживання тютюну, крім паління, до них належать  

жування, смоктання та вдихання ( нюхальні  сорти тютюну) [93]. На даний  час  

споживання тютюну  є єдиною і водночас такою, що найбільш піддається  

профілактиці,  причиною смертності у світі [330]. Ефект впливу нікотину на 

серцево-судинну систему виникає практично  зразу же після початку паління. 

Протягом  1 хв. від початку куріння частота серцевих скорочень починає 

зростати,  і вона може збільшитися  на 30% у перші 10 хвилин. Навіть у курців зі 

стажем частота серцевих скорочень може збільшуватися  на (37±4) уд/хв. [181]. У 

курців зі стажем  середня тривалість життя в середньому  на 10-17,9 років менша, 

ніж у тих хто не палить, і  більша половина  курців зі стажем помирає  від хвороб  

пов’язаних  із курінням [179].  Зниження  тривалості життя  в жінок, які палять  у 

середньому складає 13,3 років, а у чоловіків – 14,5 років [32].   На жаль, прояви 

емансипації та прогресу негативно вплинули на здоров’я  жінок. Все більше на 

вулицях ми бачимо жінок, які палять. Результати останніх досліджень свідчать 

показують, що викурювання однієї сигарети знищує сприятливу дію естрогенів 

навіть у тих фазах менструального циклу, коли її концентрація максимальні [71]. 

Таким чином, жінки які палять, самі знищують свій захист, і проблеми серця і 

судин в них виникають раніше і частіше, ніж у тих, хто не палить [92]. За даними 

Фремінгенського дослідження, майже кожен другий випадок раптової коронарної 

смерті у жінок пов'язаний із тютюнопалінням [96]. Результати аутопсій в Канаді 

свідчать про те, що 62% раптово померлих від ІХС жінок багато палили, середній 

вік їх був на 19 років меншим, ніж у тих, хто не палив [330]. Вивчення протягом 

28 років смертності від ІХС і частоти виникнення несмертельного ІМ серед жінок 

Ісландії показало, що в тих хто палив, ці показники в 3-5 раз були вищі. 

Асоційований із тютюнопалінням ризик розвитку ІМ у цілому (смертельний і не 
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смертельний) у жінок у віці 28-55 років складає 7,8%, що значно вище, ніж у 

чоловіків [93]. 

      Шкідливий вплив тютюну головним чином розвивається за трьома 

механізмами. По-перше, під час куріння  утворюється тисячі різних компонентів, 

багато з яких  є хімічними та радіактивними  канцерогенами. У тютюновому диму 

міститься більше ніж 45  відомих і потенційних канцерогенів. Вони  незворотньо 

зв’язуються  з дезоксирибонуклеіновою  кислотою  (ДНК)  в ядрі клітини, що 

супроводжується або смертю клітини, або  її генетичними мутаціями.  Якщо  

мутація  подавлює  запрограмовану  смерть клітини, вона може трансформуватися 

в  пухлинну  клітину. По–друге, спроживання тютюну  викликає виражені зміни з 

боку серцево-судинної системи. Вдихання тютюнового диму призводить  до 

фізіологічних реакцій. Протягом однієї  хвилини,  після вдиху  тютюнового диму 

зростає частота серцевих скорочень, при цьому  в перші 10 хвилин  куріння  вона 

збільшується на 30%, відбувається  зниження  кисневої ємкості  крові.  При 

тривалому  курінні  підняття частоти серцевих скорочень та зниження кисневої 

ємкості стають хронічним станом.   Куріння  підвищує артеріальний тиск, 

посилює вазоконстрикцію, підвищує ламкість судин.  Куріння підвищує ризик 

виникнення єндотеліальної дисфункції та розвитку атеросклерозу.  У чоловіків-

курців випадки еректильної дисфункції на 85% вищі ніж у тих, хто не палить.  

Куріння підвищує  рівень холестерину, негативно впливає на  співвідношення  

ліпопротеїдів  високої щільності до ліпопротеїдів низької щільності, підвищує 

рівень фібриногену та підвищує утворення тромбоцитів. І третій механізм, під 

дією якого  відбувається шкідливий вплив тютюну,- це сильна фізична та 

психічна залежність  від алколоїда та  стимуляція нервової діяльності  нікотином 

[204, 285].  

       Нікотин – сильнодіючий  парасимпатитоміметичий алкалоїд, який вперше був  

виділений з рослин сімейства пасльонові. Він є агоністом нікотинових 

холінорецепторів, які потенціюють  ацетилхолінові рецептори та   нейропередачу 

в базальні  відділи переднього мозку [32].  Нікотин  виробляється  в коренях та  

акумулюється в листях  рослин.  В особливо великих дозах нікотин  міститься  в 
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рослинах тютюну (Nicotiana) в яких він складає приблизно 0,6-3% від сухої маси 

листків.  Нікотин присутній  в деяких інших рослинах, які споживає людина – в 

картоплі, баклажанах, у перці.  В Європі та Північній Америці середнє 

споживання нікотину з їжею складає 1,4 мкг на добу. Для порівняння - сигарета у 

середньому містить 1-3 мкг нікотину. Таким чином,  курець, викурюючи пачку  на 

день, споживає 20-40 мкг нікотину. Нікотин є шкідливим для організму на основі 

двох механізмів. По-перше,  нікотин є стимулятором нервової системи, і цей 

стимулюючий механізм і є основною причиною  нікотинової залежності.  

Нікотинова залежність  є однією з найважчих.  Нікотин  викликає більшу  фізичну 

та  психічну залежність,  ніж марихуана,  кофеїн,  кокаїн чи героїн.  Під час 

куріння з ацетилалдегіда  утворюється  інгібітор  моноамінооксидази, який і 

відіграє вагому роль в  формуванні нікотинової залежності [92].   Нікотинову  

залежність  можна пояснити  стимуляцією вивільнення дофаміна в ядрі центра 

задоволення у відповідь на  нікотиновий  подразник. В результаті досліджень 

з’ясували, що куріння  тютюну збільшує вивільнення дофаміну  в мезолімбічній 

корі, аналогічні впливи має героїн і кокаїн. По-друге, нікотин є значним 

стимулятором  симпатичної нервової системи  і стимулює в організмі вироблення 

адреналіна, підвищує артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень.  

       Упродовж останніх років  обговорюється питання  про зв'язок  

тютюнопаління з виникненням раптової серцевої смерті. Ризик раптової  смерті 

залежить  від тривалості куріння і кількості викурених сигарет [135]. Показано, 

що ризик вищий у тих, хто курить на даний час, у порівнянні з тими, хто ніколи 

не курив, або курив у минулому і цей ризик є більшим, ніж більша кількість 

викурених сигарет [168]. Встановленно, що у курців підвищений ризик раптової 

смерті внаслідок серцево-судинної патології [337].  Водночас вони відмітили, що 

ризик раптової серцевої смерті  у людей, які відмовилися від цієї шкідливої 

звички, не перевищував такого  у порівнянні з тими, хто ніколи не курив [284]. 

Відносний ризик раптової серцевої смерті серед курців склав 2,44 у порівнянні з 

тими, хто не палить тютюн. Ризик підвищувався пропорційно  стажу куріння та 

кількості цигарок, які викурювали за день ( р<0,0001) [72]. Так кожні додаткові 5 
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років куріння підвищували ризик раптової серцевої смерті на 8 %. У той же час 

після зупинки паління ризик раптової смерті поступово знижувався і через 20 

років був тотожним ризику раптової серцевої смерті, як у людей, які ніколи не 

палили [83].  Переваги відмови від куріння були зареєстровані  і в осіб ≥ 80 років. 

За даними Bezafifrate Infarction Prevention Trial, відмова від куріння знижує ризик 

раптової серцевої смерті [94] . 

        Не слід забувати, що пасивне куріння також підвищує ризик серцево-

судинних захворювань. Проживання  з чоловіком- чи дружиною–курцем, або 

пасивне паління на роботі  підвищують ризик  серцево-судинного захворювання  

на 30%. Короткочасна експозиція звичайним у повсякденному житті рівнем 

тютюнового диму під час  пасивного його вдиханні призводить до суттєвого 

ушкодження судин, яке характеризується блокуванням продукції оксиду азоту 

[337]. Доведено, що дія вторинного тютюного диму збільшує ризик проблем 

кровообігу у 1,8 раза. Крім того, дія вторинного тютюнового диму може 

збільшувати ризик погіршення розумової діяльності та божевілля серед людей, 

віком старше 50 років [92]. Куріння є одним факторів у виникненні 

аспіринорезистентності, разом із гіперхолестеринемією, цукровим діабетом [196]. 

          На думку багатьох дослідників, куріння – є єдиним незалежним фактором 

ризику ІМ та ІХС в осіб молодше 40 років [203]. Проведене 20 річне проспективне 

дослідження показало, що у популяції  чоловіків у віці 40-59 років на показники  

смертності від ССЗ тютюнопаління впливає незалежно  від наявності інших 

факторів ризику  і ототожнюється з артеріальною гіпертензією [96]. Поєднання 

куріння та кофеїну є виключно шкідливим для кровоносних судин,  так як така 

комбінація призводить до втрати еластичності аорти. Сумісна дія нікотину та 

кофеїну  призводить більше шкоди,  ніж кожен з вищеперерахованих факторів 

зокрема [95]. Було встановлено і такий факт - куріння підвищує 

аспіринорезистентність на 57%, і відповідно це підвищує ризик інфаркту міокарда 

і раптової коронарної смерті, де провідною патогенетичною ланкою є тромбоз 

коронарних судин [242]. 
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        Серед причин, які знижують ефективність серцево-судинних препаратів у 

пацієнтів із АГ, курців, важливу роль відіграє розвиток ендотеліальної 

дисфункції [359]. Як відомо, куріння є важливим фактором в її розвитку [212].  

Крім того, дисфункція ендотелія, в основі якої лежить дефіцит продукції оксиду 

азоту, є причиною, як вазоспазму, так і запуску процесів атерогенеза та 

атеротромбоза. У зв’язку з цим, дисфункція єндотелія призводить до вираженого 

периферичного вазоспазма, що у свою чергу, знижує кровотік на рівні 

мікроциркуляції з подальшою ішемією органів і тканин і є універсальним 

механізмом, який підтримує високий АТ [32].  

          Підраховано, що серце людини, як палить,  за добу здійснює  на 12000-

15000  скорочень більше, ніж серце людини, яка не палить [92].  Такий не 

економічний режим призводить до швидкого зношування серцево-судинної 

системи. Після того, яка людина викурить сигарету, капіляри переходять у стан 

спазмування, який зберігається протягом 20-30 хв. [93].  У  тих людей, які 

постійно палять капіляри перебувають у стані постійного спазмування, що є 

суттєвим  фактором виникнення ішемічної хвороби серця, артеріальної 

гіпертензії. Артерії втрачають єластичність, стають твердими, ламкими, 

порушується метаболізм міокарда. Підвищення  рівня циркулюючих у крові 

кортикостероїдів після куріння сенсибілізує міокард до дії катехоламінів, що 

призводить до електричної нестабільності міокарда, розвитку життєво-

небезпечних аритмій, гострого коронарного синдрому [96]. Нікотин сприяє 

жировому переродженню міокарда.  Оксид вуглицю  вступає в хімічну реакцію  з 

гемоглобіном у крові у 200 (а за деякими даними – у 300) раз легше, ніж 

молекулярний  кисень, утворючи  більш стійку  сполуку - кароксигемоглобіну, що 

призводить до  погіршення  доставки  кисню до органів і тканин, настає кисневе 

голодування [32].  У курців концентрація  карбоксигемоглобіна досягає 7-10%. Це 

на третину, а іноді й на половину  зменшує можливості  доставки кисню до 

серцевого м’яза і в 21 раз  підвищує ймовірність  появи атеросклеротичний змін у 

міокарді[329]. Під дією карбоксигемоглобіну підсилюється ішемія міокарда, 
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виникає від’ємний ізотропний вплив, підвищується  адгезивність тромбоцитів, 

схильність до тромбозів [92]. 

      Треба зазначити про наявність  зворотності підвищеного серцево-судинного 

ризику після відмови від куріння, але це спостерігається через 1-3 роки. Повна 

відмова (у тому числі і від пасивного) розглядається як важливий компонент 

програми щодо корекції факторів ризику у хворих ССЗ [32].  Ще в 2003 році під 

час  систематичного огляду тривалих проспективних досліджень, в яких 

оцінювали вплив відмови від паління на показники смертності у хворих на ІХС, 

було доведено, що стійка відмова від тютюнопаління забезпечило на 36% 

зниження смертності, що ототжнювалося як з лікуванням ß-блокаторами [178]. 

Після того як людина кидає палити, з її організму виводять токсичні метаболіти. 

Уже через два тижні знижується рівень фібрину в крові на 0,5 г/л та С-

реактивного білка, кількість лейкоцитів; через 8 тижнів зменшується густина 

крові і ризик внутрішньо- коронарного тромбозу (знижується до показника 

співтотожно з таким як в популяції пацієнтів, які не мають тютюнової 

залежності); через 6 місяців знижується систолічний артеріальний тиск на 3 мм 

рт.ст, покращується еластичність  судинної стінки, зменшується агрегація 

тромбоцитів (табл. 6.1) [285]. 

         За даними досліджень під час при  відмови від паління  протягом року ризик 

різних ускладнень від тютюнопаління зменшується на 14-21%, а через 2 роки 

рівень кардіоваскулярного ризику наближається до рівня тих, хто не палить, 

відповідного віку [181]. Метааналіз даних майже 6 тис. пацієнтів із 6 країн 

свідчить про те, що відмова від тютюнопаління після перенесеного інфаркту 

міокарда дозволяє знизити ризик смерті в 2 рази [70]. Проведене через 10 років 

дослідження KAROLA  продемонструвало, що в групі пацієнтів, які перенесли 

гострий коронарний синдром і реконструктивні операції на коронарних судинах, 

відмова від тютюнопаління  протягом 3 років (підтверджено тестом на рівень 

котинина) забезпечує зниження ризику смерті на 70% у порівнянні з групою осіб, 

як продовжували палити [71, 366]. 
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         Україна стала учасником трьох хвиль – у 2002, 2006 та в 2010 роках  

спрямованих на боротьбу з тютюнопалінням. У 2006 році була ратифікована   

Рамочна конвенція ВООЗ  по боротьбі з тютюнопалінням.   

                                                                                          

                Таблиця  6.1 

Час розвитку сприятливих серцево-судииних ефектів після відмови від 

куріння (адаптовано з Erhardt et al., 2009) [285]. 

Час Ефект 

4 тижнів Нормалізація агрегації тромбоцитів 

8 тижнів Зниження в’язкості крові до рівня тих хто не палить, ризику 

інтракоронарного тромбозу, рівня фібриногена 

6 місяців Покращення функції ендотелію, зниження жорсткості аорти, 

зменшення артеріального тиску 

1 рік Зниження ризику ускладнень ІХС на 14-21% 

2 роки Ризик ІМ дорівнює ризику для тих хто не палить. Для осіб із 

систолічною дисфункцією лівого шлуночка серцево-судинний 

ризик дорівнює ризику для тих, хто не палить. 

      

         У 2009 році була прийнята постанова  «Державна цівільна програма 

зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я  населення  на період до 2012 

року» [110].  В 2011 році  видано наказ  МЗ України « Про затвердження  переліку 

шкідливих  для здоров’я людини  речовин, що входять   до складу  тютюнових 

виробів, виділяються  з тютюновим димом  під час куріння».  У 2012 році  набрав 

чинності  Закон України  « Про внесення змін до деяких законів України,  щодо 

вдосконалення  окремих положень  про обмеження місць куріння тютюнових 

виробів». Антитютюнові програми, які запроваджує уряд України  безперечно 

впливають  на боротьбу з тютюнопалінням. Але проблема тютюнопаління 

залишається  актуальною [93]. 
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        От чому, при планування і формуванні мети роботи було вибрано окремо 

група осіб, які палять тютюн тривалий час і ці особи склали групу осіб із дуже 

високим ризиком розвитку серцево-судинних подій – а саме групу 2.  

        На даний час взаємовідносини лікаря і пацієнта, який палить, 

регламентуються наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2012 

№601 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів із 

стандартизації  медичної допомоги при припинені вживання тютюнових виробів» 

і затверджений  методичними рекомендаціями  для медичних  працівників  

закладів охорони здоров’я, щодо надання  лікувально–профілактичної допомоги 

особам, які бажають позбавитися від тютюнової залежності. Методичні 

рекомендації  базуються на принципах лікування від тютюнової залежності, які 

були сформульовані  і представлені M.C. Fiore з співавторами  (2008) і 

затверджені  на IV Конференції  сторін Рамочної конвенції Всесвітньої організації 

охорони здоров’я по боротьбі з вживанням тютюну в 2010 році [94, 367]. 

       Всі курці потребують професійної консультації, мета якої допомогти пацієнту 

відмовитися від споживання любої форми тютюну. Принципи профілактичної 

роботи лікаря  з курцем містить «5А»  (табл. 6.2) [88].  

       Таким чином, запальна ланка патогенезу серцево-судинних захворювань, які 

формуються  на фоні куріння є зворотніми  під час зниження  кількості 

споживання чи відмови від куріння. І, якщо практикуючі лікарі зможуть 

переконати у тому, що хронічне споживання нікотину  здатне здійснювати 

постійний вплив на частоту серцевих скорочень у спокої, то з’явиться надія на те, 

що лікарі докладуть максимуму зусиль  для пропаганди відмови від споживання 

куріння [95]. 

          Ще одним важливим фактором ризику не тільки несприятливих серцево-

судинних подій, які піддаються корекції є підвищена маса тіла [364]. Медична 

статистика свідчить про те, що кожна четверта людина на земній кулі має 

надмірну вагу [87]. За даними Всесвітньої Організації Здоров’я (ВООЗ), від 

діабету, пов’язаного з ожирінням, страждає більше 150 млн людей, що у чотири 

рази переважає кількість інфікованих вірусом СНІДу на земній кулі [75].  
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Таблиця 6.2 

Принципи профілактичної роботи лікаря з пацієнтом, який палить тютюн 

Принцип Розшифровка Характеристика 

Ask Спитайте про куріння Систематично, користуючись будь-якою 

можливістю, виявляйте курців 

Assess Оцініть залежність Визначте рівень нікотинової залежності і 

ступінь готовності відмовитися від куріння 

Advice Порадьте кинути Наполегливо рекомендуйте кинути курити 

Assist Допоможіть кинути Розробіть разом з пацієнтом план відмови від 

куріння, який би містив консультацію, 

поведінковий підхід, никотинозалежну та 

медикаментозну терапію 

Arrange Призначте зустріч Складіть розклад подальших візитів 

                                                                                            

       Ожиріння швидко стає однією з основних причин людської смертності, 

причому ця негативна глобальна тенденція поширюється на фоні виключних 

успіхів боротьби з інфекційними захворюванями, починаючи від чорної віспи і 

закінчуючи малярією [244]. Згідно з даними Міжнародної групи по боротьбі з 

ожирінням (2013 рік)  1700 млн людям на нашій планеті потрібно скинути зайву 

вагу, причому 312 млн. із них приблизно по 90 кг [365]. Згідно даних зібраних 

National Health and Nutrition Examination Survey в 2012-2013 роках в США 72,3% 

чоловіків і 64,1% жінок (у цілому 68%  дорослого населення) мали вагу, яка 

перевищувала норму, при  цьому 32,2 % чоловіків і 35,5% жінок (загалом 32,2% 

дорослого населення) страждали ожирінням. Дані щодо розповсюдження 

ожиріння у дітей віком 2-19 років показали, що 31,7% мали підвищену вагу, а 

16,9% - ожиріння [342]. Сьогодні кожна третя передчасна смерть у світі пов’язана 

із захворюваннями, спричиненими ожирінням, курінням, фізичною пасивністю 

[355]. Від льодовиків Ісландії до пальмових лісів на Філіппінах – усюди зараз 

товстунів більше ніж голодуючих, причому товстуни з дитинства помирають на 5-

10 років раніше від худих [297]. «Глобальна епідемія ожиріння, - каже керівник 
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Міжнародної групи Неввіль Рігбі,- швидко розповсюджується і в країни третього 

світу. Наприклад, на острови Тихого океану, де традиційну рибу замінили 

дешевими макаронами та смареною індичкою, на батьківщину олімпійських ігор - 

Грецію, на нафтові емірати Перської затоки і навіть на Китай, де від голоду під 

час Великого стрибка 1958-1961 років загинуло 40 млн чоловік» [214, 297]. 

Ожиріння і пов’язані з ними захворювання створюють глобальну небезпеку для 

здоров’я людства. Згідно з даними ВООЗ сьогодні у світі більше 1 млрд. дорослих 

мають надмірну масу тіла і як мінімум 300 млн. – клінічно значущі наслідки 

ожиріння, яке може розвинутися у будь-якому віці незалежно від статі [235]. 

Етнічна приналежність, фінансове  становище  часто призводять до появи чи 

поглиблення соціальних і психологічних проблем, що істотно погіршує якість 

життя [77,214]. Ожиріння проявляється не тільки як комплекс метаболічних 

розладів, а й може призвести до таких серйозних хвороб і станів, як цукровий 

діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, інсульт, деякі онкологічні процеси [236]. 

Збільшення  на 10 кг ваги супроводжується підвищенням систолічного АТ на 3 

мм рт.ст, та діастолічного на 2 мм рт.ст [131].  

      У хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням є ряд особливостей: 

- більш виражене порушення  добового ритму артеріального тиску; 

- високі показники навантаження артеріальним тиском у нічний час; 

- недостатня ступінь нічного зниження  (non-dipper), АТ <10%, або стійке   

   підвищення артеріального тиску вночі (night-peaker); 

- підвищена варіабельність артеріального тиску в порівнянні з пацієнтами без  

   ожиріння; 

- артеріальна гіпертензія часто має натрій-об’ємзалежний характер; 

- часто виявляють ураження органів-мішеней: мікроальбумінурію, ретинопатію, 

нефропатію, гіпертрофію лівого шлуночка, діастолічну дисфункцію, підвищену 

жорсткість  судинної стінки внаслідок ремоделювання [272]. 

       Механізми формування артеріальної гіпертензії при ожирінні пов’язують із 

розвитком гормонально-метаболічними відхиленнями, пов’язаними з 

накопиченням жирової тканини [78]. Ключову роль  відіграють розвиток 
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інсулінорезистентності і компенсаторної гіперінсулінемії [275]. Гіперінсулінемія 

підсилює затримку натрію нирками, сприяє збільшенню об’єму циркулюючої 

крові [277]. Під впливом гіперінсулінемії підвищується активність центральної 

симпатичної нервової системи, розвивається  гіперактивація ренін-ангіотензин–

альдостеронової системи, відбувається пригнічення біологічної активності 

доступності натрійуретичного пептиду [69]. Із адипоцитів жирової тканини 

звільняються  біологічно активні субстанції, які беруть участь у  регуляції  

судинного тонусу, до них належать ангіотензиноген, ангіотензин ІІ, інтерлейкіни, 

простогладини, естрогени, інсуліноподібний фактор росту, фактор росту пухлин, 

інгібітор  активатора  плазміногена-1 [191]. Лептин, який синтезується в жировій 

клітковині,  стимулює  гіперсимпатикотонію, сприяє підвищенню  рівня 

адренокортикотропного гормону, кортизолу і альдостерону [245]. Навіть  

незначне  підвищення  артеріального тиску в хворих  із ожирінням  спричиняє  

виражене підвищення  маси лівого шлуночка серця [139]. Підвищений 

артеріальний тиск  підвищує постнавантаження на  лівий шлуночок, що 

призводить до формування концентричної  гіпертрофії лівого шлуночка. Вагомий 

внесок у підвищення  постнавантаження  роблять також підвищення регідності 

артеріальної стінки, підвищення  опору  аорти  і характерне  для хворих  із 

ожирінням зростання в’язкості  крові в зв’язку з зростанням гематокрита  та рівня 

фібриногену  плазми крові [13]. Отже, у хворих на ожиріння і артеріальну 

гіпертензію характерне  підвищення як перед- так і пост-навантаження на серце 

[341]. Причому переднавантаження пов’язане із збільшенням об’єму 

циркулюючої крові, а постнавантаження – з факторами, які підвищують опірність 

артеріального русла [129]. 

        У хворих із артеріальною гіпертензією і ожирінням об’єм порожнин серця 

менша, а товщина стінок лівого шлуночка більша, ніж в осіб із нормальним 

артеріальним тиском, в  результаті  впливу обох факторів  формується змішана  

форма гіпертрофії  міокарда [98]. Товщина стінок міокарда лівого шлуночка при 

ожирінні збільшується не тільки  в якості відповіді на підвищення артеріального 

тиску, але і внаслідок  реакції міокарда  на гормонально-метаболічні зсуви, 
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властиві ожирінню [212]. Так, маса міокарда може бути збільшена в зв’язку з 

гіпертрофією міокарда, викликаною безпосередньо  впливом гіперінсулінемією чи 

підвищеним рівнем  ангіотензину ІІ [173]. З іншого боку, підвищення маси 

міокарда  у хворих з ожирінням може бути пов’язане з підвищенням у ньому 

фіброзної тканини. Підвищений рівень ангіотензину ІІ  викликає проліферацію  

фібробластів і зростання  продукції колагену, що призводить до вираженого 

фіброзу міокарда. Зростання  процесів кардіального фіброзу відбувається і під 

дією підвищеного рівня  кортизолу та  альдостерону.  У результаті зменшується 

еластичність  стінки лівого шлуночка  розвивається діастолічна дисфункція. 

Розвиток міокардіального фіброзу закономірно призводить до зубожіння 

міокардіально-судинно циркулярного русла коронарних судин і коронарного 

резерву міокарда, а це у свою чергу,  до знижененя скоротливої здатності 

міокарда, його ремоделювання  і формування  недостатності кровообігу [348]. 

         Згідно з  результатами масштабного Фремінгенського дослідження серця 

(Framingem Heart Study) наявність  надлишкової ваги тіла скорочує тривалість 

життя 40 річної людини, яка не палить,  приблизно на 3 роки, а з ожирінням – на 

6-7 років [62, 342].  Дані національних досліджень вказують, що тривалість життя 

європейців максимальна при індексі маси тіла 23-25 кг/м2 [13]. Ожиріння є однією 

із складових  метаболічного синдрому [161]. Патогенетичною основою 

метаболічного синдрому, який уперше описав G.Reaven у 1988 році як «синдром 

Х», є інсулінорезистентність яка являє собою порушення інсулін-стимульованої 

утилізації глюкози в клітинах трьох органів (скелетні м’язи, жирова тканина, 

печінка), при нормальному рівні інсуліну в крові [131]. Ці порушення 

вуглеводного, жирового, пуринового обмінів на ранніх стадіях можна виявити 

лише лабораторним методом [16]. У подальшому в результаті гіперактивації 

симпато-адреналової системи відбувається клінічна маніфестація процесу. 

Фактори метаболічного синдрому здійснюють руйнівний вплив на ендотелій 

судин, антитромботичну дію, в результаті іде розвиток ендотеліальної дисфункції 

[180].  Більше 30 років тому назад  Vague J. у своєму дослідженні показав, що 

ускладнення ожиріння, такі як: інсулінорезистентність, атерогенна дисліпідемія, 
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цукровий діабет 2 типа, ССЗ пов’язані не тільки з індексом маси тіла, а й з 

особливостями розподілу жиру.  Vague J. запропонував терміни «андроїдне 

ожиріння« (пов’язане з підвищеним ризиком ускладнень) та «гіноїдне ожиріння» 

(тип ожиріння низького ризику) [109]. Для андроїдного ожиріння характерне 

відкладання жиру у вісцеральній жировій тканині. До факторів, які сприяють 

переважному відкладанню жиру у вісцеральній жировій тканині, належать  вік, 

чоловіча стать,  куріння,  постменопаузальний  період у жінок, висококалорійну 

дієта, сидячий спосіб  життя [109].  

          Ожиріння, навіть за  відсутності діабету, серцево-судинних захворювань, 

артеріальної гіпертензії, підвищеного рівня холестерину, само по собі являє 

собою небезпечний стан [215,234]. У людей з підвищеною вагою спостерігається 

характерне ущільнення та потовщення стінок аорти, що порушує нормальне її 

розширення та звуження. Згідно  з даними, сильне ожиріння знижує еластичність 

аорти на 40% і збільшує небезпеку смертності для 300 млн людей до аналогічного 

показника у хворих з серцевою недостатністю [87]. 

         Cполучною ланкою між ожирінням та кардіологічним ризиком є гормон 

лептин, який продукується жировими клітинами. Лептин (від грецького leptos – 

тонкий) – багатофункціональний гормон жирової тканини з молекулярною масою 

16кДа, що бере участь у регуляції вживання їжі, енергозатратах, у низці 

нейроендокринних функцій, у реалізації функцій імунної системи. Через 

рецептори гіпоталамуса він чинить анорексигенну дію і підвищує активність 

симпатичної нервової системи. Порушення дії лептину при ожирінні може бути 

провідним фактором  у розвитку інсулінорезистентності, порушенні метаболізму 

жирів і вуглеводів. Лептин являє собою білок, що кодується в жирових клітинах 

геном, який зумовлює огрядність. Рівень лептину підвищується зі збільшенням 

огрядності як у чоловіків, так у жінок. Дослідження кореляції між концентрацією 

лептину в сироватці крові та ступенем ожиріння продемонстрували, що 

концентрація лептину підвищена у пацієнтів, які страждають на ожиріння. 

Зниження маси тіла на 10% приводить до 53% зниження концентрації цього 

гормону. Натомість 10% збільшення маси тіла на 300% збільшує рівень 
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сироваткового лептину. Лептин не тільки сприяє аппеттиту, але й загострює 

запальні процеси в організмі, пов’язані з серцево-судинними захворюваннями 

[161].  

       Відомо, що жирова клітковина має потужну капілярну сітку. Адипоцити 

розташовані в безпосередній близькості до капілярів, у яких низький 

гідростатичний тиск, а тому найсприятливіші умови для швидкого транспорту 

речовин [342]. Крім того, близько 10% жирової клітковини становить 

інтерстеціальна рідина. Таким чином, зростання метаболічних потреб організму 

призводить до збільшення об’єму циркулюючої крові та серцевого викиду. Надалі 

збільшені ударний об’єм та серцевий викид викликають дилатацію порожнин 

лівого шлуночка через компенсаторне зменшення скорочення міокардіальних 

волокон в умовах гіпоксії та міокардіального стресу. Згідно із законом Франка-

Старлінга при збільшені тиску та об’єму з часом виникає розширення камери 

лівого шлуночка, що у свою чергу,  збільшує міокардіальний стрес і призводить 

до компенсаторного потовщення стінок. У результаті виникає гіпертрофія лівого 

шлуночка, що зростає в міру прогресування ожиріння, а також спричинена 

наявністю супутньої артеріальної гіпертензії [2].   

        У людини основним місцем синтезу передсерного натрій-уретичного 

гормону, є кардіоміоцити шлуночків. Сучасне розуміння фізіологічного процесу 

передсерного натрій-уретичного гормону полягає в тому, що в умовах збільшення 

об’єму та перевантаження тиском у результаті стресорної дії на стінку міокарда 

шлуночків ініціюється синтез попереднього 108-кислотного попередника pro 

BNP. Хоча ставиться під сумнів зв'язок між рівнем  pro BNP і об’ємом шлуночків 

pro BNP розщеплюється на 323-амінокіслотний біологічно активний  та N-

кінцевий 78 амінокислотний біологічно неактивний – BNP. BNP є антагоністом 

ренін –ангіотензин – альдостерованої системи. Він посилює нирковий кровообіг і 

фільтрацію, підвищує виведення натрію з сечею, а серцевий викид за рахунок 

системної та легеневої резистентності судин страждає вміст в крові реніну, 

альдостерону, нордареналіна та єндотеліна-1 [215]. 
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       Рівень натрій-уретичного гормону, нижчий у людей з підвищеною вагою як за 

наявності серцевої недостатності, так і без неї. Одним з пояснень причин 

зниження рівня натрій-уретичного гормону є наявність підвищеної концентрації 

рецепторів до даного гормону в адипоцитах, які сприяють пригніченню та 

деградації синтезованого натрій-уретичного гормону, тим самими знижують його 

рівень у крові пацієнтів. Тому для оптимізації діагностичної точності потрібно 

враховувати зниження порогових значень натрій-уретичного гормону при 

ожирінні. У результаті збільшення ІМТ  відбувається лінійне зниження натрій-

уретичного гормону [1]. 

      Слід пам’ятати, що зниження ваги  у зрілому віці зменшує кардіоваскулярний 

ризик. Данні з Prospective Studies Collaboration (n=900 тис.) демонструють, що 

кожне підвищення ІМТ на 5 вище 25 кг/м2
  асоціюється з 30% підвищенням 

ризику смерті з різних причин [234]. 

      Чомусь в українських медичних колах вважаються, що  найкращим 

єдвайзером (порадником) стосовно попередження раптової серцевої смерті, 

впливу факторів ризику ССЗ є лікарі інтенсивісти, який працюють у відділеннях 

інтенсивної терапії кардіологічних центрів. Вони, як ніхто інший бачать щоденно 

кінцеву точку серцево-судинного континууму,  у самих критичних ситуаціях, 

пацієнт і його родина -  найбільш сприймають цю інформацію. Але в усьому світі 

завданням щодо раннього  виявлення таких пацієнтів зі схильністю до раптової 

серцевої смерті  покладено як на сімейних лікарів, так і на всіх без винятку 

спеціалістів вузького профілю. Фактори  ризику раптової смерті поділяють на 

основні та другорядні.  

        До основних належать такі: 

1) Наявність в анамнезі епізоду зупинки   серця чи  гемодинамічно значимої 

стійкої шлуночкової тахікардії. Це є найбільш вагомий фактор ризику, у цієї 

категорії пацієнтів  протягом року  раптова смерть досягає 30-50%.  

2) Перенесений інфаркт міокарда. У цих пацієнтів  раптова летальність протягом 

року складає 5%.   
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3) Систолічна дисфункція міокарду. Знижена фракція викиду  лівого шлуночка є 

незалежним предиктором  раптової серцевої смерті.  

4) Синкопальні  стани. За даними  Фрамінгенського  дослідження річна 

смертність  в осіб із кардіогенними синкопами складає 33%, в осіб із 

некардіогенними -12%  і не ясної етіології – 6%. При втратах свідомості  

рефлекторного походження і без органічної паталогіїї  прогноз є сприятливим.   

5). «Пробіжки» шлуночкової тахікардії та часта шлуночкова екстрасистолія.  

     Другорядні фактори ризику раптової серцевої смерті: 

1) Артеріальна гіпертензія та гіпертрофія лівого шлуночка, особливо  в осіб 

похилого віку, які мають підвищену вагу тіла  з порушенням толерантності до 

глюкози і генетичній схильності. Так наявність  електрокардіографічних ознак  

гіпертрофії лівого шлуночка збільшує  п’ятирічну летальність  у чоловіків на  

третину,  а у жінок на чверть. 

2) Гіперліпідемія. За даними  мета аналізів, було зазначено, що раціональна 

дієта та усунення  дисліпідемії суттєво знужує ризик раптової серцевої смерті. 

3) Фізична активність. Раптова смерть частіше виникає під час активних 

фізичних навантажень в осіб, які раніше не займались. 

4) Алкоголь. Велика кількість алкоголю підвищує смертність,  етанол подовжує 

інтервал Q-T. Із іншого боку є роботи, які показують, що  прийом алкоголю в 

невеликій кількості знижує смертність.  

5) Частота і варіабельність серцевого ритма.  Збільшення частоти  серцевих 

скорочень, незалежно від індексу маси тіла, рівня  фізичної активності та 

наявності  кардіальної паталогїї є незалежним фактором ризику раптової смерті.   

Зниження активності парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи є ще 

одним вагомим фактором ризику раптової серцевої смерті. 

6) Куріння.  

7) Цукровий діабет [81, 159, 167, 170, 340]. 

          Боротьба з раптовою смертю є одним із найважливіших завдань сучасної 

охорони здоров’я, і основним шляхом для зменшення втрат від раптової серцевої 

смерті, без сумніву є первинна профілактика [355]. Існуючі сьогодні критерії 
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відбору для первинної профілактики раптової серцевої смерті у практиці 

сімейного лікаря чи то вузького спеціаліста є недостатньої ефективними [4, 168].  

У багатьох випадках раптової серцевої смерті є першим, але водночас фатальним 

проявом захворювання серця і тому основним напрямком досліджень останніх 

років у медицині є пошук маркерів ризику і шляхів ефективної профілактики РСС 

[90, 127, 135, 168, 284]. Зареєстровані при Холтерівському моніторуванні ЕКГ 

параметри такі, як: кількість, градація і морфологія шлуночкових аритмій, 

дисбаланс  варіабельності серцевого ритму  та коливання тривалості інтервалу Q-

T залишаються корисними провісниками високого ризику у вирішенні питання 

про доцільність здійснення первинної профілактики РСС шляхом імплантації 

кардіовертера-дефібрилятора чи антиаритмічної терапії. Особливо 

інформативним параметром для передбачення  раптової серцевої смерті у 

багатьох дослідженнях виявилася знижена варіабельності серцевої ритму, що 

відображає втрату адекватного парасимпатичного захисту серця від фібриляції 

шлуночків [230]. У зв’язку з цим важливим завданням є вдосконалення існуючих 

та пошук нових критеріїв для первинної профілактики раптової серцевої смерті, 

відокремлення  контингенту пацієнтів із підвищеним ризиком раптової серцевої 

смерті  - подальше визначення варіабельності та турбулентності серцевого ритму, 

може бути  досить простим, неінвазивним, доступним, скринінговим методом  

раннього виявлення пацієнтів зі схильністю до раптової серцевої смерті із 

загальної популяції. 

      Першим кроком у дослідженні було встановлення розповсюдження життєво-

небезпечних аритмій та визначення актуальності проблеми, що б слугувало 

доцільністю проведення подальшого дослідження. У результаті виконаної роботи  

встановлено, що  найбільше розповсюдження шлуночкової екстрасистолії та 

явища турбулентності серцевого ритму було зафіксоване в 2-ї  групі, тобто серед 

пацієнтів із дуже високим серцево-судинним ризиком, де вона складала 44,8%, що 

на 37% переважало ніж у контрольній групі. Найнижчим було  розповсюдження 

явища турбулентності серцевого ритму в осіб із постінфарктним кардіосклерозом 

і  складало 30,34%, що може бути пов’язане з ранньою діагностикою порушень 
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серцевого ритму на етапі стаціонарного лікування ішемічної хвороби серця і 

відповідно до  підбору антиаритмічних середників. В осіб із високим 

кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE - розповсюдження турбулентності 

серцевого ритму складала  36,9%. У результаті  порівняння з контрольною групою 

лише в групі 2-й було встановлено достовірно вищу різницю в розповсюдженні 

даного порушення серцевого ритму.  У кожної третьої здорової особи, за даними 

добового моніторування варіабельності та турбулентності серцевого ритму 

реєструється, шлуночкова екстрасистолія.  Найвищий рівень розповсюдження  

політопної екстрасистолії  (комбінація суправентрикулярної та шлуночкової 

екстрасистолії)  був знову ж таки серед  осіб із дуже високим кардіоваскулярним 

ризиком за шкалою SCORE, що  складало  69,57%  і  на 21,7%  перевищував 

контрольну групу, найнижчий рівень був  в осіб із постінфарктним 

кардіосклерозом. В осіб із уже  наявною патологією серцево-судиної системи  

(кардіосклероз постінфарктний), більше як у половини пацієнтів спостерігалося 

одночасно як шлуночкова, так і надшлуночкова екстрасистолія. В осіб із 3 групи, 

політопність екстрасистолії спостерігалась менше ніж у половини пацієнтів. 

Достовірна різниця в розповсюдженні одночасно шлуночкої та надшлуночкової 

екстрасистолії у порівнянні з контрольною групою була встановлена в осіб дуже 

високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE. В 57,14% випадках у 

практично здорових осіб, за даними добового моніторування варіабельності та 

турбулентності серцевого ритму, реєструється одночасно поєднання двох видів 

аритмій. Як було вказано, що під час підрахунку серцево-судинного ризику за 

шкалою SCORE  в групу з дуже високим ризиком на відміну від високого входили 

особи, що палили тютюн, то можна ствержувати, що паління як фактор ризику 

виникнення серцево-судинних захворювань  достовірно збільшує частоту появи 

політопного порушення серцевого ритму,  так і зокрема  сприяє достовірно 

вищому поширенню шлуночкової екстрасистолії. Серед осіб із цієї групи 

спостерігали  найвищий відсоток несприятливих шлуночкових екстрасистол, як 

ранньої шлуночкової екстрасистолії, так і групової, і він був достовірно вищим,  

майже в два рази, у порівнянні з практично здоровими особами, а сама їх 
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наявність і є тим високим предиктором виникнення незворотної фібриляції 

шлуночків та раптової серцевої смерті. Достовірного статистичного 

підтвердження у вищому рівні  розповсюдження явища турбулентності серцевого 

ритму серед осіб із високим серцево-судинним ризиком, у порівнянні з практично 

здоровими особами не було встановлено. Було встановленно, що серед практично 

здорових осіб  кожна четверта особа має відхилення з боку показників 

турбулентності серцевого ритму, а кожна 17  -суттєві відхилення і відповідно 

високий ризик раптової смерті, що відповідає світовій статистиці [63, 308]. Під 

час патологоанатомічних автопсій, померлих від раптової серцевої смерті, у 5%  

осіб, не знаходять ніяких морфологічних відхилень [72, 318]. Згідно з даними 

дослідження – в 6% осіб, наявне суттєве відхилення в параметрах акселерації чи 

децелерації турбулентності серцевого ритму. Якщо говорити про осіб із наявним 

фактором ризику виникнення серцево-судинного захворювання чи вже з наявним, 

то найбільший сумарних відсоток осіб в яких є зміни з боку турбулентності 

серцевого ритму, то це особи з дуже високим серцевим ризиком.   

        Наступним кроком дослідження було встановлення чи існує особливість 

величини показників турбулентності серцевого ритму ( параметри акселерації та 

децелерації) серед осіб із наявним серцево-судинним захворюванням 

(постінфарктний кардіосклероз) та наяними факторами ризику. Було встановлено, 

що показник акселерації серцевого ритму  був вищим від  контролю в осіб із дуже 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE , але достовірної різниці 

не було встановлено. Показник децелерації турбулентності серцевого ритму у всіх 

групах  був у межах верхньої допустимої норми. Отже, говорити про якісь 

особливості величини почащення синусового ритму зразу після шлуночкової 

екстрасистолії, чи це інтенсивності сповільнення синусового ритму, яке настає за 

його почащенням у практично здорових осіб, чи в осіб із наявним  серцево-

судинним захворюванням, чи з наявними факторами ризику  не можна. Було 

проведено аналіз щодо розподілу осіб,  по небезпеці виникнення життєво-

небезпечних ектопій (параметри акселерації та децелераціїї у межах норми, нижче 

від норми, та суттєво нижче від норми (!)). Найвищий відсоток осіб із суттєво 
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нижчими показниками акселерації та децелерації турбулентності серцевого ритму 

були в осіб із  високим кардіоваскулярним ризиком  і він склав 62,32%. В осіб із 

дуже високим серцево-судинним ризиком, цей відсоток був найнижчим, із поміж 

осіб із патологією, але саме в цій групі ми бачимо, що відносно найвищим був 

показник з украй несприятливим рівнем акселерації та децелерації турбулентності 

серцевого ритму і склав 13,04%. Сумарне відхилення показників турбулентності 

серцевого ритму серед осіб 1–ї  і 2- ї груп достовірно не різнилися.    Про 

важливість проблеми вказує те, що кожна четверта особа з дуже-високим серцево-

судинним ризиком, кожна п’ята особа з високим  кардіоваскулярним ризиком 

щорічно повторно госпіталізуються з заклади охорони здоров’я терапевтичного 

чи кардіологічного профілю. Був проведений ретроспективний аналіз щодо 

зв’язку наявності турбулентності серцевого ритму та смертності. За період 2007-

2014 роки померло з 260 осіб, включених у дослідження,  4 пацієнти - в усіх з них 

був підвищений рівень акселераціі та децеларіції серцевого ритму до дуже 

високого рівня (!). Отже,  з 25 з ТСР!  7 померло,  це в абсолютних цифрах, а  у 

відносних – 28% . 

          Паталого-фізіологічних субрстрат, який лежить в основі виникнення та 

прогресування серцево-судинних подій, достовірно впливає і на порушення 

процесів турбулентності серцевого ритму  підвищуючи ризик виникнення 

раптових серцевих подій.  

             Після встановлення актуалізації теми  було проведено аналіз 

загальнодоступних лабораторних методів дослідження кожного пацієнта, який 

потрапляв у стаціонар на лікування – загальний аналіз крові та коагулограма. Цей 

аналіз необхідно було зробити  для встановлення можливості існування 

особливості зв’язку появи турбулентності серцевого ритму та ранніх 

фізіологічних змін у системі гемостазу. 

       За рівнем гемоглобіну в  крові між контрольною групою та іншими не було 

встановлено особливостей, як серед осіб із наявним явищем турбулентності 

серцевого ритму, так і без нього. Під час порівняння всередині кожної окремої 

групи,  достовірної різниці теж не було встановлено.  Рівень еритроцитів у крові – 
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цей показник в усіх групах був у межах фізіологічної норми, достовірної різниці 

між контролем та іншими групами не було встановлено. Тенденції в різниці рівня 

еритроцитів в крові в осіб із наявним, чи без наявного явища турбулентності крові  

не було. Лейкоцити - рівень цих клітин у крові пацієнтів, які брали участь у 

дослідженні, був у межах фізіологічної норми і достовірної  різниці  у порівнянні 

з контролем чи між наявним ТСР і без не було. Тромбоцити, достовірна різниця 

(р< 0,01) у рівні цих формених елементів крові була встановлена в 1–й обстеженій 

групі, де цей показник достовірно був нижчим у порівнянні і з контрольною 

групою  і з 2-ю і 3-ю групами, а у межах однієї групи достовірної різниці не було 

встановлено. Під час  аналізу в усіх інших групах достовірної різниці не 

спростерігалося, як між контролем,  так і в середині групи. Швидкість осаду 

еритроцитів, як і з попередніми показниками, не було встановлено якоїсь 

особливості чи достовірності між контролем, чи у порівнянні підгруп з наявним 

чи відсутнім явищем турбулентності серцевого ритму. Аналіз рівнів лейкоцитів  у 

крові не показав нам якусь специфіку, і, отже, у пацієнтів із турбулентністю 

серцевого ритму не існує якоїсь закономірності між наявним запальним процесом 

і порушеннями турбулентності серцевого ритму. Достовірно  нижчий рівень 

тромбоцитів в 1-й обстеженій групі  крові можна пояснити, тим що пацієнти, які 

перенесли гострий інфаркт міокарда, з метою попередження наступних 

коронарних подій приймають антитромбоцитарні середники (аспірин, 

клопідогрель, прасугрель, тощо). Саме явище турбулентності серцевого ритму 

немає достовірного впливу на зміни в концентрації формених елементів крові 

організмі людини. 

     Усім пацієнтам які приймали участь у дослідженні, було проведено визначення 

концентрації наступних основних біохімічних  показників крові – сечовина, 

креатинін, білок, білірубін, АсАТ, АлАТ, α – амілаза та показники ліпідного 

обміну – холестерин, ліпопротеїди низької щільності та високої і тригліцериди. 

Отже, рівень сечовини був у межах фізіологічної норми в усіх групах.  Найвищим 

він був у контрольній групі та найнижчим у групі осіб із високим 

кардіоваскуялрним ризиком. Достовірної різниці між контролем та іншими 
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групами не було. Під час порівнянні показників рівня сечовини в осіб із 

турбулентністю серцевого ритму і без нього достовірної різниці не 

спростерігалося.  В осіб із турбулентністю серцевого ритму, рівень креатиніну був 

недостовірно вищим, ніж в осіб без ТСР. Рівень білка в крові був у всіх без 

винятку групах у межах норми і під час порівняння з контролем – достовірної 

різниці не спостерігалося. Про тенденцію у різниці рівня білка в крові в осіб із і 

без турбулентності серцевого ритму – не можна говорити. Найвищий рівень 

білірубіна був в осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком, а найнижчим – 

у контрольній групі.  Говорити про гіпербілірубінемію в осіб якоїсь з груп не 

можна. Не існує і достовірної різниці між рівнем білірубіну осіб із 

турбулентністю серцевого ритму та без нього. Концентрація 

аспартатамінотрансферази не була підвищеною ні в жодній з груп, не було 

встановлено і достовірної різниці ні між контролем та іншими групами, так і між 

підгрупами, така сама тенденція спостерігалась і з концентрацією 

аланінамінотрансферази. В осіб із обстежених груп, показник 

аланінамінотрансферази був недостовірно вищим, ніж в контрольній групі. 

Концентрація α – амілази крові не виходила за межі і суттєво не відрізнялася в 

осіб ізобстежених груп і контрольної. Про достовірну різницю концентрації цієї 

речовини в осіб із наявною турбулентністю серцевого ритму не дає підстави 

говорити. Рівень холестерину в усіх без винятку групах не був підвищеним. В осіб 

із наявною ішемічною хворобою серця  він був найнижчим, а найвищим – у 

контрольній групі. Говорити, що в осіб із турбулентністю серцевого ритму є якась 

особливість – немає підстав. Рівень ß – ліпопротеїдів низької щільності  був 

найвищим в осіб 3-ї обстеженої групи, і найнижчим в – 1-й. Достовірної різниці 

між контролем чи у межах однієї групи – не спостерігалося. Рівень  ß – 

ліпопротеїдів високої щільності   був практично однаковим в усіх групах, лише у 

1-й групі в результаті  порівняння з контролем було встановлена достовірна (р < 

0,01) нижча різниця, і ця особливість проявилась, як серед осіб із турбулентністю 

серцевого ритму, так і без нього. Рівень   тригліцеридів не був вищим норми ні в 

одній з груп. Говорити , що в якісь з груп була достовірна різниця в концентрації 
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тригліцеридів в крові у порівнянні з контролем немає підстав. Якоїсь тенденції з 

зміні концентрації цієї речовини з появою турбулентностю серцевого ритму  не 

існує. 

      Отже, в осіб із турбулентністю серцевого ритму немає якоїсь особливості у 

рівні сечовини, креатиніна, білка, білірубіна, аспартатамінотрансферази, 

аланінамінотрансферази, α – амілази та показників ліпідного обміну – 

холестерина, ліпопротеїдів низької густини та високої і тригліцеридів. Вищий 

рівень холестерину в осіб із контрольної групи можна пояснити низькою 

усвідомленістю про свій стан організму у порівнянні з особами, які мають наявні 

серцево-судинні захворювання.  

        Одним із критерієм розвитку раптової серцевої смерті є підвищення 

згортання крові та тромбоутворення. Наявність ектопічної активності серця само 

по собі підвищує ризик тромбоутворення. Із метою з’ясування ризику 

тромбоутворення пацієнтів із наявним явищем турбулентності серцевого ритму 

було  проведено аналіз показників коагулограмми – протромбіновий індекс та час, 

активований час рекальцифікації, фібриноген, гематокрит, тромботест і 

міжнародний нормалізаційний індекс. Під час аналізу та порівняння показників 

коагулограми осіб, які перенесли в минулому інфаркт міокарда та практично 

здорових осіб  було встановлено, що достовірної різниці у величині 

протромбіновому індексу та часі, активованому часі рекальцифікації, 

міжнародному нормалізаційному індексі, фібриногені, а тромботесті не було. 

Рівень гематокриту в осіб із ішемічною хворобою серця був достовірно нижчим 

(р<0,01), що на нашу думку, пов’язане з регулярним прийомом 

антитромбоцитарних середників в якості профілактики ускладнень ішемічної 

хвороби серця та прогресування даного захворювання. В осіб 1 групи тромботест 

та рівень фібриногену були недостовірно нижчими ніж у контрольній групі. 

Достовірної різниці між показниками коагулограмми осіб із 2 обстеженої групи та 

осіб із контрольної групи не було встановлено.  Із особливостей можна лише 

виділити, що в осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком  був триваліший 

активований час рекальцифікації не тільки у порівнянні з показником осіб 
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ізконтрольної групи, але й серед усіх обстежених груп. В осіб 3 групи (особи з 

високим кардіоваскулярним ризиком)  не було встановлено достовірної різниці в 

показниках коагулограмми. Протромбіновий індекс та час і тромботест були 

незначно вищими,   активований час рекальцифікації  фібриноген та гематокрит -  

незначно нижчими від норми.   

         Достовірної різниці в показниках коагулограмми обстежених груп і 

контрольної групи не було, лише в осіб із постінфарктним кардіосклерозом – 

гематокрит був нижчим, що пов’язане на нашу думку з систематичним прийомом 

антитромбоцитарних середників в якості профілактики прогресування ішемічної 

хвороби серця. Можна константувати факт, що явище турбулентності серцевого 

ритму не впливає на явище гемостазу людини. 

        Результати багаточисленних досліджень встановили патогенетичний зв'язок 

у виникненні порушень серцевого ритму з змінами електролітного балансу 

організму (іонів натрію, кальцію, магнію, калію).  Із метою визначення зв’язку 

між виникненням і прогресуванням шлуночкових аритмій та зростанням явища 

турбулентності серцевого ритму було проведено дослідження визначення рівня 

іонізованого кальцію та магнію в крові. Було встановлено, що  в жодній з 

обстежених груп концентрація вищевказаних мікроелементів не виходила за 

фізіологічно допустимі межі. Що ж стосується окремо взятих груп, то  в  групі 

осіб із ішемічною хворобою серця та в групі з високим серцево-судинним 

ризиком  у порівнянні з контрольною групою рівень іонів кальцію та магнію був 

недостовірно вищим. У групі  осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком  

рівень іонів кальцію був достовірно нижчим (р<0,01), а магнію з аналогічною 

достовірністю (р<0,01) – вищим.  Тому підвищення турбулентності серцевого 

ритму для осіб із даною патологією  будуть характерними  зміни концентрації 

електролітів у крові.  

        Наступним кроком у більш високому діагностичному пошуку, з яким 

стикається кардіолог, чи терапевт, чи сімейний лікар є пошук причини 

захворювання в морфології та архітектоніки міокарда. Із метою діагностики 

структурних змін лівого шлуночка, функціональних можливостей і резервів серця 
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обстежених груп хворих та встановлення наявності зв’язку між морфологічними 

змінами серця та порушенням функції серця (наявності патологічного феномену 

турбулентності серця) проводилась ехокардіографія. Вважається, що шлуночкова 

єкстрасистолія при відсутності структурних захворювань серця, за даними  

загальноклінічних та лабораторних методів дослідження є прогностично 

доброякісною аритмією, що не впливає на життя пацієнта. Один з головних 

висновків міжнародного багатоцентрового дослідження  ATRAMI  було, що  

найбільш потужним предвісником ризику життєво небезпечної аритмії є 

поєднання низької варіабельності серцевого ритму зі зниженою фракцією викиду 

лівого шлуночка (ФВ) ЛШ [125]. Пошук ознак та предикторів розвитку  

дисфункції лівого шлуночка, індукованого шлуночковою екстрасистолією, 

викликає великий інтерес у світовій кардіології  протягом останніх років. 

Поширення шлуночкової екстрасистолії в загальній популяції  становить 1-4%. 

Під час скринінгової  реєстрації 12-канальної ЕКГ у клінічно здорових людей 

шлуночкова єкстрасистолія  була виявлена у 1%, а під час  проведення 24-48 

годинного  холтерівського моніторування ЕКГ - 40-75%. Поширення залежить від 

віку: менше 1% в дітей до 11 років, і до 69 % - у пацієнтів  віком понад 75 років.  

Концепція дисфункції лівого шлуночка, індукованої шлуночковою 

єкстрасиситолією, вперше була запропонована  Duffee,  та співавторами в 1998 

році [345]. Спостерігаючи за пацієнтами зі шлуночковою єкстрасистолиєю було 

виявлено, що в осіб  без структурної патології міокарда та ознак дисфункції лівого 

шлуночка  на початку  спостереження остання розвивалась з часом, а в пацієнтів 

із початковим змінами вони були дедалі вираженими. Зменшення кількості 

шлуночкових екстрасистол на тлі антиаритмічної терапії покращувало систолічну 

функцію лівого шлуночка. Поширення дисфункції лівого шлуночка, індуковано 

шлуночковою єкстрасиситолією, невідома, але відомо інше – дисфункція  

збільшується з віком і розвивається повільно і протягом тривалого часу може 

бути безсимптомною.  

           Спочатку було проаналізовано дані ехокардіографії пацієнтів без наявного 

явища турбулентності серцевого ритму. Достовірної різниці між показниками 



278 

 

ехокардіогафії практично здорових осіб та осіб із наявними факторами ризику 

розвитку серцево-судинних подій чи вже наявною ішемічною хворобою серця не 

було встановлено, хоч по кожному показнику різниця все ж таки була, хоч і не 

достовірна. Окремо, хотілося з зупиниться на огляді окремих показників.    

Кінцевий систолічний резерв -  у всіх обстежених групах цей показник був вищим 

від норми. Найбільшим він був серед осіб із  високим фактором ризику розвитку 

серцево-судиних захворювань за шкалою SCORE,  найнижчим – серед осіб із 

дуже високим фактором ризику розвитку серцево-судиних захворювань за 

шкалою SCORE. Розмір мішлуночкової перетинки у фазу систоли -  всіх групах 

він був вищим від норми  з різною девіацією, так в 3-ї групі на 63,75%, а в 1 групі 

– 42,5%. В осіб 1 групи цей показник був нижчим ніж у здорових осіб, ну це 

можна пояснити  наявним постінфарктним кардіосклерозом, а в осіб 2-ї та 3-ї груп 

вище – це пояснюється  наявною гіпертрофією міокарда на фоні систолічного 

перевантаження серця, наявною артеріальною гіпертензією, як одного з основних 

факторів ризику розвитку серцево-судиних подій. Розмір мішлуночкової 

перетинки у фазу діастоли -   що стосується цього показника, то лише в осіб із 

дуже високим фактором ризику розвитку серцево-судиних захворювань за 

шкалою SCORE він був недостовірно вищим від норми. Серед осіб із 

перенесеним інфарктом міокарду, цей показник був практично однаковим, як і в 

контрольній групі, незначно він був вищим в осіб із  високим та дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE . 

          Якщо в осіб без наявного явища турбулентності серцевого ритму 

достовірної різниці між показниками ехокардіогафії практично здорових осіб і 

осіб із наявними факторами ризику розвитку серцево-судинних подій  чи вже 

наявною ішемічною хворобою серця не було встановлено, то з наявним явище 

турбулентності було зафіксовано достовірні відмінності. Кінцевий систолічний 

резерв  - у всіх обстежених групах цей показник був недостовірно нижчим від 

норми. Розмір мішлуночкової перетинки у фазу систоли, у  всіх групах  був 

вищим від норми з різною девіацією, і різниця у величині цього показника була  

достовірною. Розмір мішлуночкової перетинки у фазу діастоли -  то лише в осіб із 
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дуже високим фактором ризику розвитку серцево-судиних захворювань за 

шкалою SCORE він був достовірно вищим від контролю і ця різниця складала – 

44,7%. Під час  порівняння з фізіологічною нормою  в усіх без винятку групах цей 

розмір був вищим від норми. Ударний об’єм серця в контрольній групі та  серед 

осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком цей показник був вищим від 

норми. В осіб 1-ї та 2–ї груп ударний об'єм був недостовірно нижче  фізіологічних 

норм. Ударний об’єм серця осіб всіх без виключення обстежених груп, при 

порівнянні з контрольною групою був недостовірно нижчим. Фракція викиду -  в  

осіб усіх груп цей показник був у межах нижньої межі норми. Під час порівняння 

з контрольною групою значних особливостей не було встановлено. Задня стінка 

лівого шлуночка у фазу діастоли - цей розмір у всіх обстежених групах був у 

межах фізіологічних норм, але під час порівняння контрольної групи з іншими 

була встановлена відмінність. У обстежених осіб трьох груп цей розмір був 

недостовірно  вищим від контролю. Достовірної суттєвої різниці  у величині 

цього показника не було встановлено між контрольною групою і обстеженими 

групами. Задня стінка лівого шлуночка у фазу систоли   в усіх  групах, крім 

контролю, цей розмір був вищим від норми. Під час порівняння з контрольною 

групою цей показник був достовірно (р<0,01)  вищим  у всіх трьох групах. 

Кінцевий діастолічний резерв  у всіх без виключення групах цей показник був у 

межах фізіологічної норми. Найменшим він був у 3-й групі, а найвищим - у 

контрольній групі. У всіх групах    кінцевий діастолічний об’єм  був у межах 

фізіологічної норми. Правий шлуночок, його вихідний тракт -  в усіх групах цей 

показник був вищим від норми. В осіб контрольної групи і 2-ї групи він був 

практично однаковим.  В осіб із ішемічною хворобою серця та осіб із  високим 

кардіоваскулярним ризиком він був недостовірно нижчим, ніж в контрольній 

групі.  Легенева артерія - в усіх обстежених групах розмір легеневої артерїї був 

збільшений. Але під час порівняння з контрольною групою,  навпаки, в 

обстежених групах  був не суттєво  нижчим. 

         Отже з представлених даних можна зробити висновок  про те, що 

достовірної різниці в показниках ехокардіоскопії осіб із постінфарктним 
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кардіосклерозом і факторами ризику за системою SCORE та супутнім явищем 

турбулентності серцевого ритму було встановлено  у величині міжшлуночкової 

перетинки  в систолу, а в осіб із  високим ризиком і в діастолу, також в розмірі 

задньої стінки лівого шлуночка – по цих показниках в осіб із факторами ризику 

розвитку серцево-судинних подій за шкалою SCORE був збільшений, а ударний 

об’єм серця достовірно знижений.    Коли підсумувати всі дані, то можна 

стверджувати що в осіб із наявною турбулентністю серцевого ритму на відміну 

від осіб без даного явища існують морфологічні зміни серця. Наявна більша 

товщина  міжшлуночкової перетинки та задньої стінки лівого шлуночка особливо 

в систолу, саме тієї зони, де проходить провідна система серця,  тому коли  іде 

фізіологічне перекриття просвіту коронарних судин під час механічної систоли, і 

відбувається зростання ішемії як міокарду так і клітин провідної системи, 

особливо клітин синусового вузла і відповідно фізіологічно зростання активності 

вузлів 2-го та 3-го порядку провідної системи серця. Нарівні  з цим в осіб із 

наявним явищем турбулентності серцевого ритму  достовірно нижчим є кінцевий 

систолічний резерв та об’єм, ударний об’єм серця, пропорційно йде дилатація 

правого шлуночка – це все призводить до застійних явищ у малому колі 

кровообігу та зниження перфузії як життевоважливих органів, так і всього 

організму в цілому. 

         Памятаючи про  механізми  турбулентності серцевого ритму, а саме, то що  

феномен ТО пов'язаний з тим, що багаточисленні іонні канали кардиоміоцитів до 

моменту передчасного ектопічного скорочення ще не повністю відновились, це 

призводить до скорочення потенціалу дії. Передчасне скорочення пов’язане з 

неповним діастолічним наповненням камер серця, внаслідок чого знижується  

ударний об'єм та зменшується скоротливість (механізм Франка-Старлінга) це у 

свою чергу знижує рівень АТ, призводячи до активації аортальних та каротидних 

барорецепторів і через барорефлекторну дугу до збільшення частоти серцевих 

скорочень (ЧСС). Десинхронізація скорочень шлуночків при ШЕ також має певне 

значення. Феномен TS можна пояснити так: із моменту компенсаторної паузи 

повільні іонні канали кардіоміоцитиів повністю відновлюються, що призводить 
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до подовження потенціалу дії, збільшення ударного об'єму, підвищення АТ 

(феномен постекстрасиситолічного потенціювання), а підвищений АТ через 

барорефлекс  знижує ЧСС. Таким чином,  формування ТСР схематично можна 

уявити  так: ШЕ викликає компенсаторну паузу внаслідок  чого знижується  АТ, 

що через барорефлекс викликає ріст ЧСС і підвищення АТ, а пізніше знов ж таки 

через  барорефлекс  призводить до зниження ЧСС. Проаналізувавши данні 

ехокардіографії та вивчивши морфологічні особливості структур  міокарда 

обстежених осіб, наступним кроком був аналіз добового моніторування 

артеріального тиску як одного з найважливіших факторів ризику виникнення та 

прогресуванні серцево- судинних захворювань.  У практично здорових осіб із 

турбулентністю серцевого ритму у порівнянні з особами без турбулентності 

серцевого ритму достовірно вищим є показник добового індекса і достовірно 

нижчим є показники часового індекса та індекса площі середнього артеріального 

тиску. Окремо за систолічним чи діастолічним компонентамт артеріального тиску 

– достовірної різниці між групами не було встановлено. У практично здорових 

осіб явище турбулентності серцевого ритму асоціюється з    більш піковим 

характером  підняття артеріального тиску, що саме по собі є досить 

несприятливим явищем само по собі в плані прогнозування ускладнень,  які 

загрожують життю людини. В осіб із ішемічною хворобою серця показник 

добового моніторування артеріального тиску в осіб із та без турбулентності 

серцевого ритму достовірно не різнилися. Під час аналізу показників добового 

моніторування артеріального тиску в осіб із дуже високим кардіоваскулярним 

ризиком та з явищем турбулентності серцевого ритму було встановлено наступну 

особливість – було встановлено, що для цих осіб притаманно достовірно вищі    

середній діастолічний артеріальний тиск та індекс  площі діастолічного 

артеріального тиску, всі інші показники не різнилися. В осіб із  високим 

кардіоваскулярним ризиком, як і в осіб із дуже високим кардіоваскулярним 

ризиком, достовірно вищими були рівні  середнього діастолічного артеріального 

тиску і відповідно це вплинуло і на величину середнього артеріального тиску.  

При детальному аналізі систолічного артеріального тиску в обстежених групах на 
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основі добового моніторування артеріального тиску було встановлено, що 

достовірної різниці  у величині середнього артеріального тиску в осіб як з явищем 

турбулентності серцевого ритму, так і без турбулентності серцевого ритму у 

порівнянні з контролем  не було встановлено. Тому говорити про особливості 

динаміки середнього систолічного тиску в осіб із турбулентністю серцевого 

ритму не можна. Із вище вказано можна зробити висновок, що в осіб із 

турбулентністю серцевого ритму характерно не тривалі протягом доби  з 

раптовим початком,  підйоми артеріального тиску, більш діастолічного його 

компоненту . 

       Головною метою дослідження було все ж таки вивчення особливостей 

варіабельності та турбулентності серцевого ритму в осіб із наявними серцево-

судинним захворюванням і факторами ризику їх появи. Згідно з рекомендаціями 

Європейського Товариства Кардіологів та Північно-Амереканського Товариства 

Стимуляції та Електрофізіології під час аналізу ВСР визначали вираженість і стан 

рівноваги різних ланок вегетативної регуляції,   напругу регуляторної ланки та 

перевагу регуляторних ланок у пацієнтів із явищем турбулентності серцевого 

ритму [222, 274]. З метою оцінки стану вегетативної регуляції організму було 

використано дослідження варіабельності серцевого ритму – його  кількісні та 

якісні показники,  що в  достатній мірі відображає вегетативну функцію організму 

[7, 222, 274]. 

          Під час аналізу спектральних, статистичних показників ВСР практично 

здорових людей, які слугували у дослідженні контрольною групою, було 

встановлено за результатах даного дослідження,  що у практично здорових осіб 

протягом  доби – інтервали Q-T і Q-Tc були у межах фізіологічної норми. В 

денний період сумарна потужність спектра ВСР та стрес-індекс були високими і   

зазначалася перевага активності  підкоркового  симпатичного нервового центру 

над периферійною складовою, що вказує на підсвідомий високий  рівень 

стресогенності не тільки в осіб із наявними серцево-судинними захворюваннями 

чи факторами ризику до них, але у практично здорових осіб і дає можливості 

переконатися в тому, що немає повністю здорових осіб, а є велика кількість 
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недостатньо обстежених. Під час аналізу   потужності  низькочастної складової 

спектра і дуже низькочастотної зазначалось, що активність симпатичного контуру 

пов’язана з високою психоемоційною напругою і функціональним  станом кори 

головного мозку. Водночас час активність вазомоторного центру (LF) відповідала 

нормі. Індекс централізації залишався високим на протягом усієї доби. У 

пасивний період доби у практично здорових осіб  зростає величина  сумарної 

напруги регуляторної ланки організму, яка збільшилася при порівнянні з 

активним періодом, що вказує на зменшення стресогенності і зменшення 

ментального стресу. Співвідношення  середніх значень низькочастотного і 

високочастотного компонентів зменшилось, але всеодно  відмічалась перевага 

активності   симпатичної складової над парасимпатичною. Рівень високої 

психоемоційної напруги  і у нічний час залишався високим. Отже можна 

ствержувати, що у денний період для практично здорових осіб характерна 

гіперсимпатикотонія,  пов’язана з високою психоемоційною напругою, у регуляції 

переважає активність центрального контуру регуляції над автономними і висока 

активність симпатичної ланки залишається високою і  пасивний період доби.  

       Під час обстеження варіабельності серцевого ритму   в осіб із ішемічною 

хворобою серця, а саме які перенесли в минулому інфаркт міокарда   (1в група), 

було встановлено, що в осіб із ішемічною хворобою серця, які в минулому 

перенесли інфаркт міокарда, інтервали Q-T і Q-Tc були у межах фізіологічної 

норми, як в активний, так і у пасивний період доби. В активний період доби  

сумарна потужність спектра варіабельності серцевого ритму  була  високою.  Під 

час аналізу співвідношення  середніх значень низькочастотного і 

високочастотного компонентів зазначалася перевага активності  підкоркового  

симпатичного нервового центру. Індекс централізації був зміщений у бік 

центральних ланок, у пасивний період відбувалося його фізіологічне зниження. У 

пасивний період доби в осіб із ішемічною хворобою серця  відбувається 

зростання величини  сумарної напруги регуляторної ланки організму. Рівень 

високої психоемоційної напруги  у нічний час залишався високим. Для осіб із 

постінфаркним кардіосклерозом  характерна гіперсимпатикотонія, пов’язана з 
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високою психоемоційною напругою, і  в регуляції   переважає активність 

автономних над центральними механізмами. Рівень сумарної напруги регуляції 

організму серед усіх обстежених груп був найвищим за рахунок високої 

активності  симпатичної ланки регуляції ( переважно  сегментарних відділів), і ця 

тенденція характерна як в активний, так і в пасивний період доби. 

       Під час обстеження варіабельності серцевого ритму   в осіб із дуже високим 

серцево-судинним ризиком    було встановлено, що інтервали  Q-T і Q-Tc були у 

межах фізіологічної норми, але у порівнянні з особами з інших груп він був 

найменшим.  В осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком  у денний  

період доби сумарна потужність спектра ВСР  була  високою і відповідала 

фізіологічним нормам.  Стрес-індекс був нижчим від норми.  Під час аналізу   

потужності  низькочастотної складової спектра і дуже низькочастотної 

зазначалось, що активність симпатичного контуру пов’язана з високою 

психоемоційною напругою і вказує про високий функціонуваннальний  станом 

кори головного мозку. У пасивний період доби відбувається зростання  величини  

сумарної напруги регуляторної ланки організму. Рівень психоемоційної напруги   

в нічний час залишався високим.  Індекс централізації був у межах фізіологічних 

констант. Для осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком   характерна 

гіперсимпатикотонія, яка пов’язана з високою психоемоційною напругою, і також 

у регуляції переважає активність автономних над центральними механізмами. 

Високим залишаються церебральні єрготропні  впливи на нижчележачі рівні. 

Отже  в осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE без 

супутнього явища турбулентності серцевого ризику  спостерігається  висока 

активність симпатичної ланки на протягом усієї доби. Високим залишаться 

церебральні єрготропні  впливи на нижчележачі рівні, що вказує про високий  

функціональний стан  мозку при психогенній та органічній патології. 

       Під час дослідження варіабельності серцевого ритму  в осіб із  високим 

серцево-судинним ризиком подовження  інтервалу Q-T і Q-Tc  не було 

встановлено. Сумарна потужність спектра варіабельності серцевого ритму  та 

стрес-індекс  були помірними. Показник  стрес-індексу  був найвищим  як в 
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активний, так і в пасивний періоди, у порівнянні з усіма групами хворих. Для осіб 

із артеріальною гіпертензією в денний період характерна гіперсимпатикотонія, 

пов’язана з високою психоемоційною напругою, і також у регуляції переважає 

активність автономних над центральними механізмами. Рівень загальної напруги 

регуляторної ланки організму був  помірним за рахунок симпатичної системи, а 

саме, системи регуляції  судинного тонусу. У пасивний період доби зростання 

величини  сумарної напруги регуляторної ланки організму також було не 

суттєвим і складало 15,56 % у порівнянні з денним періодом. Співвідношення  

середніх значень низькочастотного і високочастотного компонентів 

варіабельності серцевого ритму  (LF/HF) залишалося все ж таки  у межах 

симпатикотонії і була найвищою з усіх груп. Рівень високої психоемоційної 

напруги  і в нічний час залишався високим. Індекс централізації був у межах 

фізіологічних констант і був найнижчим із усіх груп. В  осіб із  високим 

кардіоваскулярним ризиком  встановлена помірна величина напруги регуляторної 

ланки організму протягом усієї  доби, висока активність симпатичної ланки , яка 

залишається високою, як в активний  так і у пасивний період доби. Значного 

зниження активності симпатичної ланки вегетативної нервової системи у 

пасивний період доби не було. Високим залишаються церебральні єрготропні  

впливи на нижчележачі рівні регуляції організму. 

           Другим етапом роботи було встановлення,  чи існує якась різниця і 

особливість варіабельності серцевого ритму в даного контингентв осіб у 

порівнянні з практично здоровими особами. Під час порівняльного огляду 

показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів із ішемічною хворобою 

серця без супутнього явища турбулентності серцевого ритму з показниками 

практично здорових осіб було встановлено таке. У пацієнтів із цієї групи довжина 

інтервалу  Q-T  була меншою ніж  в контрольній групі, але в обох групах вона не 

виходила за межі норм, достовірної різниці між групами не було встановлено. 

Індекс стресогенності  в активний період був практично ідентичним, а от у 

пасивний період була зафіксована достовірно вища різниця  у порівнянні з 

практично здоровими особами, і можна стверджувати, що в осіб із перенесеним в 
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минулому інфарктом міокарду в нічний час є порогова висока стресогенність, яка 

і призвела,  чи може привести до нових серцево-судинних подій. Величина 

сумарної напруги варіабельності серцевого ритму була вищою в осіб із1в групи як 

в активний період доби, так і в пасивний, і це відбулося за рахунок вищих 

абсолютних показників всіх спектрів, достовірної різниці у величині цих 

показників не було встановлено. Індекс централізації мало чим відрізнявся між 

групами. В осіб із 1в групи відносна активність парасимпатичної ланки у 

пасивний період доби  була достовірно вищою ніж у практично здорових осіб. 

Отже, в осіб, які в минулому перенесли інфаркт міокарда тривалість електричної 

систоли достовірно не відрізняється ніж у практично здорових осіб. Достовірна 

різниця була встановлена в наступному -  у пасивний період доби  у порівнянні зі 

практично здоровими особами в осіб із постінфарктним кардіосклерозом  рівень 

стресогенності є достовірно вищим.       

        В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE у 

порівнянні з практично здоровими особами достовірно коротший є інтервал  Q-T  

як абсолютне його значення, так і кореговане. У денний період доби осіб із дуже 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  вищим є стрес-індекс, та 

сумарна напруга регуляторних систем організму. ТР ( величина сумарної 

активності регуляторної ланки  організму) є нижчою за рахунок величини 

активності парасимпатичної ланки та вазомоторного центру. Активність 

симпатичної системи була практично однаковою, як і в здорових осіб. Величина 

індексу централізації не відрізнялася між групами. В осіб із дуже високим 

серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  була нижчою  відносна активність 

підкоркового симпатичного центру в порівнянні зі здоровими особами, але 

достовірності не було встановлено. У пасивний період величина  загальної 

напруги регуляторної ланки організму  і всіх його компонентів достовірно не 

різнилася у порівнянні зі здоровими особами. Особливістю було лиш те, що в осіб 

2в групи  підвищилася відносна активність підкоркового симпатичного центру та 

індекс централізації у пасивний період у порівнянні з активним. А відносний 

рівень вазомоторного центру та парасимпатичної ланки досягнув достовірної 
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різниці.  Отже,  можна константувати, що в  осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE достовірно меншою є  тривалість інтервалу 

Q-T. В нічний час у цих осіб достовірно збільшується активність вазомоторного 

центру та симпатичної ланки вегетативної нервової системи у порівнянні з 

здоровими особами 

        В осіб із  високим  серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE достовірної 

різниці між тривалістю інтервалу Q-T між групами не було. В активний період  

стрес-індекс був недостовірно вищим в осіб 3в групи. Сумарна напруга 

варіабельності серцевого ритму була недостовірно нижчою в осіб 3в групи у 

порівнянні з контрольною групою. Величина НF  спектра була практично 

ідентичною між групами. LF показник та VLF були достовірно нижчими в 3в 

групі. Відповідно з такою самою достовірністю відносна активність підкоркового  

симпатичного нервового центру була нижчою в осіб 3в групи у порівнянні з 

контрольною групою. Індекс централізації був недостовірно нижчим в осіб 3в 

групи. У пасивний період доби стрес-індекс в абсолютному значенні знизився і 

досягнув  практично однакового рівня, такої  як у здорових осіб. Відбулося 

зниження як сумарної напруги варіабельності серцевого ритму, так і всіх його 

складових, і всі ці показники були в абсолютному значенні нижчими ніж у 

здорових осіб, хоча достовірна різниця була лише за LF показником. Індекс 

централізації та LF/HF   показник були достовірно нижчими в осіб 3в групи. На 

основі отриманого аналізу можна говорити, що сумарна потужність  спектрів 

варіабельності серцевого ритму  в осіб  із високим високим серцево-судинним 

ризиком за шкалою SCORE є нижчою у порівнянні з практично здоровими 

особами в активний період за рахунок достовірної різниці в активності 

вазомоторного центру та симпатичної ланки вегетативної нервової системи. У 

пасивний період спостерігається аналогічна динаміка, але достовірна різниця є 

лише в активності вазомоторного центру. 

        Після порівняння показників варіабельності серцевого ритму  зі здоровими 

особами був зроблений аналіз особливостей варіабельності серцевого ритму в 

підгрупах з супутнім явищем турбулентності серцевого ритму. Спочатку 
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проаналізували особливості у контрольній групі. У практично здорових осіб із 

явищем турбулентності серцевого ритму подовження серцевого циклу (інтервал  

Q-T) не було встановлено. Отже, серед практично здорової популяції людей поява 

явища турбулентності серцевого ритму не пов’язана з подовження електричної 

систоли серця і відповідно зростання явищ гіпоксії чи ішемії міокарда та клітин 

провідної системи серця і відповідно компенсаторно активації водіїв третього  

порядку. У практично здорових осіб високою була загальна напруга регуляції 

організму. Стрес-індекс  у здорових осіб із явищем турбулентності серцевого 

ритму мав низький поріг. У практично здорових осіб в активний період доби 

спростерігалося  перевага активності  підкоркового  симпатичного нервового 

центру, яка складала 40% від всієї загальної напруги регуляції організму. Вкрай 

малим була потужність  височастотного спектра  варіабельності серцевого ритму, 

яка складала 9,8% від всієї напруги. Під час аналізу   потужності  низькочастної 

складової спектра і дуже низькочастотної зазначалось, що активність 

симпатичного контуру пов’язана з високою психоемоційною напругою і високим 

функціональним  станом кори головного мозку. Величина стрес-індексу була 

стабільною протягом доби.  У пасивний період доби відбувається зростання 

величина  сумарної напруги регуляторної ланки організму, яка збільшилася під 

час  порівняння з активним періодом на 17,53 %. Співвідношення  середніх 

значень низькочастотного і високочастотного компонентів ВСР (LF/HF ) 

зменшилось, але все одно  відмічалась перевага активності   симпатичної 

складової над парасимпатичною LF/HF=2,47+0,15  (N≤1,0). Рівень високої 

психоемоційної напруги  і в нічний час залишався високим, відносна величина 

спектра VLF складала 42,73 %.  

      Отже, можна ствержувати, що в денний період для практично здорових осіб із 

явищем турбулентності серцевого ритму  характерна гіперсимпатикотонія, 

пов’язана з високою психоемоційною напругою, у регуляції переважає активність 

центрального контуру регуляції над автономними. Висока активність симпатичної 

ланки залишалась і в пасивний період доби. Індекс централізації був зміщений у 

бік – центрального контуру регуляції, у нічний час зазначалось його зниження. 
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       Якщо говорити про особливість варіабельності серцевого ритму в осіб із 

ішемічною хворобою серця  (кардіосклероз постінфарктний), в яких спостерігали 

явище турбулентності серцевого ритму (1т група), то параметри акселерації  ТО 

(початок турбулентності серцевого ритму) і дицелерації ТS (нахил турбулентності 

серцевого ритму)  були у межах дозволених норм   інтерал Q-T і Q-Tc були у 

межах фізіологічної норми, як в активний , так і в пасивний період доби, і тому 

говорити, що в осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарда,  виникнення 

загрозливих для життя аритмій пов’язано з подовженням електричної систоли – 

не доцільно.  Щодо показників варіабельності серцевого ритму то  в активний 

період доби  сумарна потужність спектра варіабельності   були високою і була 

найвищою з усіх обстежених груп. Стрес-індекс відповідав нижній межі норми, 

що зайвий раз свідчить про важливу роль стресового фактора в виникненні 

коронарних подій.  Високочастотна складова спектра була  високою, що 

відповідає нижній межі норми. Під час аналізу співвідношення  середніх значень 

низькочастотного і високочастотного компонентів ВСР (LF/HF) відмічалося 

перевага активності  підкоркового  симпатичного нервового центру. Під час 

аналізу потужності низькочастної складової спектра і дуже низькочастотної 

зазначалось, що активність симпатичного контуру пов’язана з високою 

психоемоційною напругою і функціонуванальним  станом кори головного мозку. 

Для осіб із постіфарктним кардіосклерозом із наявним явищем турбулентності 

серцевого ритму характерна гіперсимпатикотонія, яка пов’язана з високою 

психоемоційною напругою і також у регуляції   переважає активність 

центральних над автономними механізмами регуляції. Індекс централізації був 

найвищим із усіх обстежених груп, як в активний, так і в пасивний період, у 

пасивний період відбулося його зниження його на чверть  у порівнянні з активним 

періодом. У пасивний період доби відбувається  зниження  величини  сумарної 

напруги регуляторної ланки організму у порівнянні з активним періодом  

Співвідношення середніх значень низькочастотного і високочастотного 

компонентів ВСР (LF/HF)  зменшилось, але всеодно  зазначалася перевага 

активності   симпатичної складової, що вказує на домінуючу роль у запуску 



290 

 

виникнення  коронарних подій в віддаленому періоді після гострого інфаркту 

міокарда у пасивний період доби. Рівень високої психоемоційної напруги  і у 

нічний час залишався високим і навіть відносно збільшилась у порівнянні з 

активним періодом. Індекс централізації був у межах фізіологічних констант. В 

осіб із ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний) психоемоційна 

напруга  і функціональний стан кори головного мозку відіграє  вкрай важливу  

роль в  патогенезі захворювання.  У  осіб із перенесеним в минулому інфарктом 

міокарда, в яких спостерігається  явище турбулентності серцевого ритму   

параметри акселерації (початок турбулентності серцевого ритму)  і дицелерації 

(нахил турбулентності серцевого ритму)  синусового цикла - були у межах 

фізіологічних норм.   На основі отриманий даних можна ствержувати, що в осіб 

ізцією патологією інтервал Q-T і Q-Tc були у межах фізіологічної норми , як в 

активний , так і в пасивний період доби. В осіб із наявною  ішемічною хворобою 

серця та перенесеним в минулому інфарктом міокарда та наявним  явищем 

турбулентності серцевого ритму спостерігається  висока активність симпатичної 

ланки, яка залишається високою, як в активний  так і у пасивний період доби і в 

абсолютному еквіваленті була незмінною протягом усієї доби. У нічний період 

доби  відбувається  зниження величини напруги загальної регуляції організму, в 

основному за рахунок високочастотного компонента варіабельності серцевого 

ритму. Висока активність вазомоторного центру та гіперсимпатикотонія   в нічний 

час пояснюють високу частоту ускладнень і загострень ішемічної хвороби саме у 

пасивний період доби.  

           В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE,  в 

яких спостерігали  явище турбулентності серцевого ритму  подовження серцевого 

циклу (інтервал Q-T), не було встановлено, як в абсолютному  значенні інтервалу, 

так і в корегованому, отже в осіб із дуже високим фактором ризику за шкалою 

SCORE.   Стрес-індекс у пацієнтів цієї групи був нижчим від норми. Однозначно 

високою  була  напруга загальної регуляції організму. У пацієнтів цієї групи, 

спостерігалась зміщення співвідношення середніх значень  низькочастотного 

компонентів і високочастотного, в  бік низькочастотних, хоча все ж таки величина 
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високочастотного приближалась до норми. Величина VLF, яка займала третину 

від загальної величини, що вказує на те, що  психоемоційна напруга  і 

функціональний стан кори головного мозку відіграє одну з  основних ролей в 

патогенезі виникнення серцево-судинних захворювань. Індекс централізації був 

зміщений в сторони центральних ланок регуляції, у пасивний період відбулося  

його зниження лише на 4,0%. У пасивний період доби спостерігали зростання 

сумарного  абсолютного рівня  активності регуляторних систем у порівнянні з 

активним періодом. На противагу з денним періодом, відбулося зростання 

величини відносного рівня вазомоторного цента  та симпатичної  ланки організму. 

В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE, в  яких 

діагностовано і явище  турбулентності серцевого ритму, характерним є  високий 

рівень напруги регуляторної ланки організму, який у пасивний період 

збільшується пропорційно за рахунок всіх спектрів ВСР. Для цих осіб характерна 

гіперсимпатикотонія. Стрес-індекс в осіб із дуже високим серцево-судинним 

ризиком за шкалою SCORE  у пасивний період знижується у порівнянні з 

активним періодом доби. Суттєвої динаміки  в співвідношені  середніх значень 

низькочастотного та високочастотного компонентів варіабельності серцевого 

ритму  протягом доби не було встановлено. Показники акселерації та дицелерації 

синусового ритму в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою 

SCORE  були у межах норми. 

         До особливостей  варіабельності серцевого ритму в осіб із  високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE  та наявним явищем турбулентності 

серцевого ритму слід віднести -  параметри акселерації були нижчими від норми, 

а от дицелерації синусового цикла  були в нормі.   Отже, у  даних осіб зростання 

синусового ритму після шлуночкової екстрасистолії було нижчим від норми  і 

відповідно після виникненя шлуночкової ектопії не відбувалося зростання 

частоти серцевих скорочень, інтенсивність сповільнення  синусового ритму 

відвідала нормі, і частота швидко наблизилася до норми або до частоти серцевих 

скорочень, яка була до ектопії.  Подовження серцевого циклу (інтервал Q-T) не 

було встановлено, як абсолютне значення інтервалу та і корегований його 
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показник.  На основі отриманий данних, можна константувати, що  в осіб із  

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  та наявним явищем 

турбулентності серцевого ритму   інтервал Q-T і Q-Tc були у межах фізіологічної 

норми, як в активний, так і в пасивний період доби. Стрес-індекс  був у межах 

норми, але у порівнянні з іншими групами, був найвищим протягом усієї  доби.  

Індекс централізації  вказує на перевагу активності цетрального контуру нервової 

системи над  автономними. Сумарна напруга регуляторної ланки організму була  

помірною і вказує, на те  що фактори ризику серцево-судинних захворювань 

приводять до помірного виснаження регуляторної ланки організму.  Середній 

абсолютний рівень  активності  сегментарних відділів  симпатичної системи  був 

незначно  вищим від норми. Відносно високою була активність парасимпатичного 

контуру ВСР, величина, якої  майже досягла рівня   активності вазомоторного 

центру.      У пасивний період  відбулося зростання стрес-індексу  у порівнянні з 

активним періодом, тобто виникнення прогностично несприятливих подій 

пов’язане з стресовим фактором.  Сумарна напруга організму залишалась у межах 

помірного рівня,   у порівнянні з активним періодом. У нічний час відбулося 

зростання активності всіх контурів регуляторної ланки організму. Індекс 

централізації знизився і вказує на перевагу активності центрального контура над 

периферійним. Для осіб цієї групи характерним є те, що  параметр акселерації був 

низький, то б то у цих пацієнтів після шлуночкової екстрасистолії не 

підвищується фізіологічно ЧСС, тому до цих пацієнтів потрібно досить уважно 

ставитись, зважаючи на  щодо доцільність  використання бета-блокаторів. 

        Ще одним фрагментом дослідження було порівняння  показників 

варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із наявним серцево-судинним 

захворюванням чи факторами ризику за шкалою SCORE та наявним супутнім 

явищем турбулентності серцевого ритму з показниками практично здорових осіб. 

Спочатку ми порівняли осіб із перенесеним інфарктом міокарда і практично 

здоровими особами. Під час порівняльного огляду показників варіабельності 

серцевого ритму пацієнтів із явищем турбулентності серцевого ритму  з 

ішемічною хворобою серця та явищем турбулентності серцевого ритму з 
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показниками практично здорових осіб було встановлено, що достовірно  в осіб із 

ішемічною хворобою серця індекс  загальної напруги варіабельності серцевого 

ритму  був суттєво вищим, ніж у  практично здорових осіб іза рахунок абсолютної 

величини всіх значень спектрів варіабельності серцевого ритму.  Активність 

парасимпатичної системи в осіб цієї групи в активний період доби достовірно 

була вищою. Відносна активність підкоркових центрів симпатитичної нервової 

системи майже не різнилася між групами. У нічний час стрес-індекс  у пацієнтів із 

постінфарктним кардіосклерозом виріс  і набув вже достовірно вищих значень у 

порівнянні з практично здоровими особами, а от індекс напруги регуляторної 

ланки організму  у пасивний період знизився.  Достовірної різниці за показниками 

турбулентності серцевого ритму  між групами не було. Параметр акселерації та 

децелерації турбулентності серцевого ритму в осіб із ішемічною хворобою серця  

був в абсолютному значенні вищим, ніж у порівнянні з практично здоровими 

особами. Можна зробити висновок, що в осіб із ішемічною хворобою серця, а 

саме, з кардіосклерозом постінфарктним, в яких спостерігається   явище 

турбулентності серцевого ритму, на відміну від практично здорових осіб, 

показники турбулентності серцевого ритму були недостовірно вищими. Інтервал 

сегменту Q-T  між групами не мав достовірної різниці. А з особливостей 

варіабельності серцевого ритму у цього контингентв осіб  можна вказати на  те 

що в  осіб із ішемічною хворобою серця   в активний період доби, достовірно 

вищою є активність парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи, 

активність вазомоторного центру та симпатичної системи в активний період 

також був вищим, але не досягнув достовірних значень.  У пасивний період,  

навпаки,  сумарна напруга варіабельності серцевого ритму і всіх його складових 

недостовірно була нижчою. Достовірно вищим був  рівень стресогенності у 

пасивний період доби в осіб із ішемічною хворобою серця. За рахунок цього в 

осіб цієї групи відбувається зниження загальної напруги регуляції організму  у 

пасивний час, при особливості, що у здорових осіб він, навпаки, підвищується. 

Індекс централізації недостовірно був вищим в осіб із ішемічною хворобою серця  
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та наявним явищем турбулентності у порівнянні з практично здоровими особами 

протягом усієї  доби. 

         Під час аналізу  показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів із дуже 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  з явищем ТСР  із 

показниками практично здорових осіб  було встановлено  в цих осіб  достовірно 

довшим був інтервал Q-T, як абсолютне значення, так і кореговане. Індекс 

стресогенності протягом усієї доби був достовірно  вищим. Сумарна напруга 

варіабельності серцевого ритму  в активний період доби була в осіб цієї групи 

недостовірно вищою, за рахунок переваги активності всіх спектрів ВСР.  І якщо 

активність вазомоторного центру та симпатичної ланки були недостовірно 

вищими, то НF спектр  був достовірно вищим. Аналогічна динаміка   відмічається 

і в перевазі відносного рівня парасимпатичної ланки регуляції. У пасивний період 

зберігалася достовірна  різниця  у величині стрес-індексу у порівнянні з 

здоровими особами. Показники турбулентності серцевого ритму  в осіб із дуже 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  були недостовірно 

вищими  у порівнянні з показниками  контрольної групи. 

         Для осіб із високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE та 

явищем ТСР у порівнянні зі здоровими особами було встановлено:  інтервал Q-T 

був  коротшим, але ця величина не була достовірною. Достовірно  вищим був 

індекс стресогенності як в активний, так і в пасивний  періоди доби. В осіб із  

високим серцево-судинним ризиком SCORE  та  діагностованим явищем 

турбулентності серцевого ритму  -  індекс стресогенності був практично не 

змінним, навіть у пасивний період дещо збільшився, на відміну від рівня в 

контрольній групі, де він в нічний час знизився.  Сумарна напруга регуляторної 

ланки організму  в осіб цієї  групи достовірно не різнилась і була нижчою ніж у 

контролі.  В осіб високим серцево-судинним ризиком SCORE достовірно вищою 

була активність парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи, як її 

абсолютне значення, так і відносне. Під час аналізу показників турбулентності 

серцевого ритму було встановлено, що параметр акселерації турбулентності був 

достовірно  вищим в осіб із  високим серцево-судинним ризиком SCORE, а 
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децелерації – недостовірно нижчим.  На основі представлених даних можна 

стверджувати, що в осіб із  високим серцево-судинним ризиком за шкалою  

SCORE та із супутнім  явищем турбулентності серцевого ритму у порівнянні зі 

показниками  практично здорових осіб, протягом усієї доби достовірно вищим є 

стрес-індекс.  У цих осіб вищою є  активність парасимпатичної ланки регуляції 

організму. Сумарна напруга варіабельності серцевого ритму недостовірно є 

нижчою, за рахунок нижчих рівнів активності підкоркового центру та 

симпатичної ланки , які як відомо складають найбільшу частини варіабельності 

серцевого ритму. В осіб із даним ризиком розвитку серцево-судиннимх подій  

достовірно вищим є параметр акселерації турбулентності серцевого ритму, 

параметр децелерації – недостовірно нижчий. 

        Одним з основних завдань дослідження було встановлення різниці в 

регуляції людського організму  та встановлення особливості варіабельності 

серцевого ритму  організму осіб в яких наявне явище турбулентності серцевого 

ритму та без нього. Було проведено  детальний аналіз показників варіабельності 

серцевого ритму серед обстежених груп і встановлено таке:  у практично 

здорових осіб   із наявним явищем турбулентності серцевого ритму  у порівнянні з 

особами без наявного явища турбулентності серцевого ритму недостовірно 

вищим є інтервал QТ. В активний період доби стрес-індекс не різнився.   Мало 

чим відрізнялася величина сумарної напруги регуляторної ланки організму.  Якщо 

аналізувати окремі спектри варіабельності серцевого ризику, то лише величина 

HF була дещо  вищою ( на 11,1%) в осіб із явищем турбулентності, але ця різниця 

не була достовірною, велична всіх інших спектрів була практично однаковою.  

Відносний рівень активності підкоркового симпатичного нервового центру був  

достовірно нижчим в осіб із явищем турбулентності серцевого ритму,  ніж в осіб 

без явища  турбулентності серцевого ритму.  З такою самою достовірністю  в осіб 

із явищем турбулентності серцевого ритму був нижчим індекс централізації. У 

пасивний період  стрес-індекс в осіб із явищем турбулентності серцевого ритму 

знизився , на відміну від осіб без явищем турбулентності серцевого ритму, але ця 

різниця не була достовірною.  Сумарна напруга варіабельності серцевого ритму  в 
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осіб із двох підгруп була практично однаковою. В осіб із явищем турбулентності 

серцевого ритму недостовірно вищою була активність парасимпатичної нервової 

системи. Активність симпатичної і вазомоторного центру були практично 

ідентичними.  Відносний рівень активності підкоркового симпатичного нервового 

центру був недостовірно нижчим в осіб із явищем турбулентності серцевого 

ритму. Індекс централізації був достовірно  нижчим в осіб із явищем 

турбулентності серцевого ритму,  ніж осіб без явища турбулентності серцевого 

ритму.  Можна стверджувати, що тривалість інтервалу Q-T у практично здорових 

осіб не відіграє головної ролі у виникненні явища турбулентності серцевого 

ритму. В осіб із турбулентністю серцевого ритму є вищою активність 

парасимпатичної нервової системи, хоча ця різниця не є достовірною.  Але 

достовірно нижчим є індекс централізації в осіб із явищем турбулентності 

серцевого ритму, і у пасивний період ця різниця досягає достовірних значень. 

       Під час   аналізу показників варіабельності серцевого ритму серед пацієнтів із 

ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний) з явищем 

турбулентності серцевого ритму (1т група) і без нього (1в група),  тривалість 

інтервалу Q-T не відрізнялася. В осіб із1т підгрупи в активний період стрес-індекс 

був недостовірно вищим  у порівнянні з особами з 1 в підгрупи.  Рівень сумарної 

напруги регуляції організму був вищим в осіб 1в групи, ніж в осіб 1т групи. І  ця 

величина набула такого значення, за рахунок достовірно вищої активності 

парасимпатичної системи організму. Активність вазомоторного центру в 

активний період була недостовірно вищою у 1т групі,  активність симпатичної 

ланки не відрізнялася між підгрупами.  В осіб із1т групи достовірно нижчим був 

коефіцієнт відносної активності підкоркового симпатичного нервового центр.  У 

пасивний період в осіб без турбулентності серцевого ритму стрес-індекс знизився, 

а в осіб із турбулентністю серцевого ритму  навпаки підвищився, і відповідно 

досягнув достовірних значень. Іншою особливістю є те, що в осіб 1в групи  в 

нічний  час відбулося зростання величини ТР, а у 1т групі - ТР навпаки 

відмічається його зниження.  Під час аналізу окремих спектрів варіабельності 

серцевого ритму  - достовірної різниці не було встановлено.    Достовірно нижчим 
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у пасивний період залишився коефіцієнт відносної активності підкоркового 

симпатичного нервового центру (р<0,01).  Індекс централізації  протягом усієї 

доби був нижчим в осіб 1т. На основі представленої інформації  можна 

ствержувати, що особливістю варіабельності серцевого ритму в осіб із ішемічною 

хворобою серця (кардіосклероз постінфарктиний) з наявним явищем 

турбулентності серцевого ритму у порівнянні з показниками осіб без наявного 

даного явища  є  вищий стрес-індекс в  пасивний період доби,  достовірно вища 

активність парасимпатичної нервової системи в день. А тривалість інтервала QТ  - 

в осіб із турбулентністю серцевого ритму чи  без  неї – однаковий. 

       Серед осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE з 

наявним явищем турбулентності серцевого ритму та без нього тривалість 

інтервала Q-T не різнилась. В активний період доби стрес-індекс був недостовірно 

вищим в осіб 2в групи у порівнянні з 2т групою.  Сумарна напруга варіабельності 

серцевого ритму була недостовірно вищою в осіб 2т групи, а от величина окремих 

спектрів вже достовірно відрізнялася. Так  величина HF спектра  достовірно  була 

вищою в осіб 2т групи,  LF також була вищою в цій групі в абсолютному 

значенні, але з нижчою достовірністю.  Величина VLF спектра між групами 

суттєво не різнилася.  Враховуючи вищевказані особливості, відповідно 

достовірно   нижчою було співвідношення LF/HF в осіб 2т групи ніж в осіб 2в 

групи. Індекс централізації  достовірно був вищим в осіб 2в групи ніж в осіб 2т 

групи.  У пасивний період доби стрес-індекс знизився у обох групах, але в осіб 

без явища турбулентності серцевого ритму знизився суттевіше і різниця між SI 

показниками  стала достовірною.    Аналогічна тенденція відбулась у величині ТР 

і досягла достовірної різниці. В осіб із 2т групи сумарна напруга варіабельності 

серцевого ритму  була достовірно вищою. Як і в активний період, величина HF 

спектра з достовірно була вищою в осіб 2т групи,  LF також була вищою в цій 

групі, але з нижчою достовірністю.  Величина VLF спектра була вищою в 2т 

групі, але недостовірно. Співвідношення LF/HF в осіб 2в групи у пасивний період 

доби  зросло, а в 2т групі знизилось, і під час порівняння величини між ними була 

достовірна різниця.  Індекс централізації в осіб 2в групи  мало зменшився у 
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порівнянні з активним періодом, а в осіб 2т групи він більш суттєвіше знизився, і 

у пасивний період досяг  достовірного значення. 

      Сумуючи вище представлене можна стверджувати, що в осіб із дуже високим 

серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE з явищем турбулентності 

серцевого ритму  достовірно вищим є стрес-індекс, особливо у пасивний період 

доби. В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE з 

наявним явищем турбулентності серцевого ризику достовірно вищою є активність 

парасимпатичної нервової системи і вазомоторного центру і менш виражений 

вплив на регуляцію роботи серцево- судинної системи мають центральні та 

підкоркові центри симпатичного нервового центру. 

      У пацієнтів з високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE з 

наявним явищем турбулентності серцевого ритму тривалість інтервалу Q-T  була 

практично однаковою між групами. Стрес-індекс в осіб 3т групи в активний 

період доби був достовірно вищим ,  ніж в осіб 3в групи.    Сумарна напруга 

варіабельності серцевого ритму  була недостовірно вищою в осіб 3т групи, і  це 

було завдяки достовірно вищому рівню показника HF. Величина спектрів,  які 

відповідають за активність вазомоторного центру та симпатичної ланки 

вегетативної системи, була практично однаковою між групами. Відповідно 

достовірно вищим був і  відносний рівень активності парасимпатичної нервової 

системи в осіб 3т групи. Відносна  активність підкоркового симпатичного 

нервового центру була недостовірно нижчою в осіб 3т групи.  Індекс централізації 

в активний період доби  був недостовірно вищим в осіб 3в групи. У пасивний 

період доби  відбулося зниження стрес-індексу в осіб 3в групи і  незначне 

зростання його в осіб 3т групи, достовірна різниця між групами залишилася. У 

пасивний період відбулося підвищення сумарної напруги варіабельності 

серцевого ритму в обох підгрупах, але достовірної різниці між величиною цього 

показника між групами не було.  Як і в активний період  у нічний період  

показник HF  був достовірно вищим в осіб 3 т групи у порівнянні з показниками 

3в групи. Величина VLF спектра між групами стала практично однаковою, а LF  

недостовірно вищою в осіб 3т групи.   Відносна активність підкоркового 
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симпатичного центру в осіб обох підгруп, у порівнянні з активним періодом 

знизилась, і достовірної різниці між величиною цього показника між групами не 

було встановлено.  Індекс централізації, як і в активний період, був недостовірно 

вищим в осіб 3в групи. Можна стверджувати, що в осіб із  високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE  з явищем турбулентності  інтервал Q-T 

достовірно не різнився. В осіб із  високим серцево-судинним ризиком за шкалою 

SCORE  у порівнянні без наявності даного явища достовірно вищим є стрес-

індекс та активність парасимпатичної нервової системи протягом усієї доби.  

       Було проведено аналіз показників варіабельності серцевого ритму в пацієнтів 

із ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний)  із показниками 

осіб із дуже високим та високим  серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE, 

підгрупи (в), щоб отримати відповідь на запитання, чи існує різниця у величинах  

людей з факторами ризику серцево-судинного захворювання та вже наявним 

захворюванням. Під час порівняльного огляду показників варіабельності 

серцевого ритму пацієнтів із ішемічною хворобою серця з показниками  осіб із 

дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE було встановлено, 

що у  пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом порівнянні з особами з 

високим фактором ризику серцево-судинних захворювань за шкалою SCORE  

довжина інтервалу  Q-T  була  більшою, але достовірної різниці  значень не було 

встановлено. Індекс стресогенності в осіб із дуже високим кардіоваскулярним 

ризиком  в активний період доби  достовірно був вищим у порівнянні з особами, в 

яких вже відбулося серцево-судинна подія - інфаркт міокарда.  Величина сумарної 

напруги варіабельності серцевого ритму була вищою в осіб із перенесеним 

інфарктом міокарду, в активний період доби,  була вищою за рахунок всіх 

складових спектрів (HF, LF, VLF). Відносне співвідношення між НF  LF 

cпектрами був ідентичним. Показник LF/НF був вищим від норми в обох групах 

протягом усієї  доби і достовірної різниці між групами не було. Індекс 

централізації мало чим відрізнявся між групами,  в осіб 2в  групи він недостовірно 

був вищим . У пасивний період доби  ми спостерігали подібну картину: як і в 

активний період - стрес-індекс  був достовірно вищим  у групі з факторами 
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ризику.  Достовірних значень набула різниця  у величині сумарної напруги 

регуляторної ланки організму. У групі з дуже високим фактором ризику серцево-

судинних захворювань за шкалою SCORE – величина ТР  достовірно  нижчою.   

Відповідно нижчою була величина і всіх її складових, але окремо по спектрах - 

достовірної різниці не було встановлено. Показник LF/НF був вищим від норми в 

обох групах протягом усієї  доби і достовірної різниці між групами не було. Але в 

осіб із постінфарктним кардіосклерозом він у пасивний період знизився, а в осіб із 

дуже високим серцево-судинним ризиком, навпаки, підвищився і був більшим ніж 

групі порівнняння. Аналогічна ситуація склалась і з величиною індексу 

централізації, в осіб 1в групи він у пасивний період знизився в  порівнянні з 

активним періодом, а в осіб 2в групи – збільшився і досяг достовірно вищих 

величин. На основі проаналізованих даних показників варіабельності серцевого 

ритму в осіб із постінфарктним кардіосклерозом та  осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE можна зробити наступні висновки 

– у   осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком достовірно вищим є стрес-

індекс протягом усієї доби. В осіб із цієї патологією у пасивний період індекс 

централізації є вищим.  Нижчою є величина сумарної напруги регуляторної ланки 

організму, що у пасивний період доби набуває достовірної різниці. 

     При порівнянні показників варіабельності серцевого ритму  у пацієнтів із 

ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний)  з показниками осіб  

із високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  було встановлено 

настуне,  що у пацієнтів ізфакторами ризику довжина інтервалу  Q-T  була  

більшою, але достовірної різниці  значень не було встановлено. Індекс 

стресогенності в осіб із  високим кардіоваскулярним ризиком  в активний період 

доби  достовірно був вищим у порівнянні з особами в яких вже відбулося серцево-

судинна подія - інфаркт міокарда і ця різниця склала 24,65%  Величина сумарної 

напруги варіабельності серцевого ритму була вищою в осіб із перенесеним 

інфарктом міокарду в активний період доби була вищою за рахунок всіх 

складових спектрів (HF, LF, VLF). Достовірна різниця була встановлена в 

активності вазомоторного центру та  активності симпатичної ланки регуляції 



301 

 

організму. В осіб із  високим ризиком достовірно нижчою була активність 

підкоркого симпатичного нервово центру у порівнянні з особами з перенесеним 

інфарктом міокарду.  У пасивний період доби спостерігалась подібна динаміка , 

як і в активний період стосовно стрес-індексу – в осіб із  високим ризиком  

серцево-судинних подій він був достовірно вищим. Із такою самою достовірністю  

була нижчою величина напруги регуляторної ланки організму в осіб із  високим 

ризиком  серцево-судинних подій у порівнянні з величинами варіабельності 

серцевого ритму в осіб із перенесеним інфарктом міокарда. Достовірно нижчим 

був і  відносний рівень  активності парасимпатичної ланки організму у пасивний 

період в осіб із  високим ризиком  серцево-судинних подій  групи у порівнянні з  

величинам осіб із перенесеним інфарктом міокарду.  Достовірних значень набула 

і відносна   активність підкоркого  симпатичного нервового центру, яка в  осіб із  

високим ризиком  серцево-судинних подій  була нижчою ніж в осіб ізнаявною 

ішемічною хворобою серця. На основі проаналізованих даних показників 

варіабельності серцевого ритму в осіб із постінфарктним кардіосклерозом та  осіб 

із  високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE можна зробити такі 

висновки: в осіб із високим кардіоваскулярним ризиком достовірно вищим є 

стрес-індекс протягом усієї доби.  Нижчою є величина сумарної напруги 

регуляторної ланки організму, що відбувається за рахунок достовірно вищого 

рівня  активності вазомоторного центру та  активності  симпатичної ланки 

регуляції. Відносна активність  підкоркого  симпатичного центру  в осіб із  

високим серцево-судинним ризиком у порівнянні з показником осіб із 

перенесеним інфарктом міокарда, достовірно є нижчою. 

      За величиною показників варіабельності серцево ритму в осіб із дуже високим 

серцево-судинним ризиком у порівнянні з високим серцево-судинним ризиком є 

більш спорідненість до показників осіб із перенесеним інфарктом міокарда. 

          Аналогічно було проаналізовано  особливості  показників  варіабельності 

серцевого ритму в пацієнтів із ішемічною хворобою серця (кардіосклероз 

постінфарктний) із показниками осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком 

за шкалою SCORE в  яких наявне явище турбулентності серцевого ритму, 
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,підгрупа (т).  Під час порівняльного огляду показників варіабельності серцевого 

ритму пацієнтів із ішемічною хворобою серця з показниками осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком було встановлено, таке: в  пацієнтів із перенесеним 

інфактом міокарду у порівнянні з показниками осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE  довжина інтервалу  Q-T  була  більшою, як 

і абсолютне значення, так і коригований показник, але достовірної різниці  

значень не було встановлено. Індекс стресогенності в осіб із дуже високим 

кардіоваскулярним ризиком  в активний період доби  був вищим у порівнянні з 

особами в яких уже відбулася серцево-судинна подія - інфаркт міокарда, 

достовірної різниці не було встановлено  Величина сумарної напруги 

варіабельності серцевого ритму була недостовірно вищою в осіб  з перенесеним 

інфактом міокарду у порівнянні з показниками осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE  в активний період доби була  за рахунок 

усіх складових  VLF спектра.  Абсолютні значення НF та  LF  спектрів були 

практично однаковими між двома цими групами. Відносне співвідношення між 

НF  LF cпектрами було недостовірно вищим серед осіб із перенесеним інфарктом 

міокарду. У пасивний період доби   стрес-індекс  був недостовірно вищим в осіб 

ізфакторами ризику. Різниця  у величині сумарної напруги регуляторної ланки 

організму, не мала достовірної різниці  і в абсолютному значення була вищою в 

осіб із дуже високим ризиком. Достовірна вищою була величина НF спектра НF.   

Що торкається LF  та VLF складових сумарної напруги регуляторної ланки 

організму то вони теж були вищими в  осіб із дуже високим серцево-судинним 

ризиком за шкалою SCORE і , але достовірної різниці не було встановлено. Отже 

ТР був вищим за рахунок достовірно вищої величини  парасимпатичної ланки 

організму  та недостовірно вищої  активності вазомоторного центру та 

симпатичної складової.  Показник LF/НF був вищим від норми в обох групах 

протягом усієї  доби і достовірної різниці між групами не було встановлено. 

Величина індексу централізації була практично однаковою між двома цими 

групами.   Що стосується показників турбулентності серцевого ритму  то індекс 

акселерації та децелерації був недостовірно  вищим в осіб із перенесеним 
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інфарктом міокарда, у порівнянні з показниками осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE. На основі проаналізованих даних 

показників варіабельності серцевого ритму в осіб із постінфарктним 

кардіосклерозом та  осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою 

SCORE в яких наявне явище турбулентності серцевого ритму можна зробити такі 

висновки. Єдина достовірна різниця  в показниках була встановлена лише за 

величині активності парасимпатичної ланки регуляції організму у пасивний 

період доби, коли в осіб із дуже високим серцево–судинним ризиком за шкалою 

SCORE вона була вищою, ніж в осіб із перенесеним інфарктом міокарда.  

Тривалість електричної систоли між групами була однаковою. Стрес-індекс 

практично не змінювався протягом усієї  доби. В осіб ізпостінфарктим 

кардіосклерозом та в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком  це 

показник  у пасивний період доби незначно знизився. Сумарна активність 

регуляторної ланки організму в осіб із перенесеним інфарктом міокарду  у 

пасивний період була нижчою, ніж в активний, а в осіб із наявним фактором 

ризику розвитку серцево-судинних подій,  навпаки,  збільшився. В осіб із наявним 

фактором ризику у пасивний період на відміну від осіб із перенесеним інфарктом 

міокарду у пасивний період доби збільшується активність симпатичної нервової 

системи. Індекс централізації у пасивний період доби знижується в обох групах.  

В осіб із постінфарктним кардіосклерозом недостовірно вищими є показники 

турбулентності серцевого ризику. 

      Такий самий аналіз показників варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із 

ішемічною хворобою серця (кардіосклероз постінфарктний)  був проведений  з 

показниками осіб  високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE . Під 

час порівняльного огляду показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів із 

ішемічною хворобою серця із показниками осіб із  високим кардіоваскулярним 

ризиком за шкалою SCORE було встановлено,  що у пацієнтів із наявними 

високим фактором ризику за шкалою SCORE  довжина інтервалу  Q-T  була  

більшою, але достовірної різниці  значень не було встановлено. Індекс 

стресогенності в осіб із високим кардіоваскулярним ризиком  в активний період 
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доби  достовірно був вищим, у порівнянні з особами,  в яких вже відбулося 

серцево-судинна подія- інфаркт міокарда  і ця різниця склала 43,39 %  Величина 

сумарної напруги варіабельності серцевого ритму була вищою в осіб із 

перенесеним інфарктом міокарду, в активний період доби була вищою за рахунок 

всіх складових спектрів (HF, LF, VLF). Достовірна різниця була встановлена в 

активності вазомоторного центру та  активності симпатичної ланки регуляції 

організму. В осіб із  високим ризиком  не  достовірно нижчою була активність 

підкоркого симпатичного нервово центру у порівнянні з особами з перенесеним 

інфарктом міокарда.  Індекс стресогенності в осіб обох   груп в активний період 

доби був  практично однаковим.  У пасивний період доби спостерігалась  як і в 

активний період, стрес-індекс – в осіб із  високим кардіоваскулярним ризиком за 

шкалою SCORE    був недостовірно вищим. Величина напруги регуляторної 

ланки організму в  осіб із  високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою 

SCORE  у порівнянні  з особами з перенесеним інфарктом міокарду була 

незначно, недостовірно вищою. Достовірної різниці не було встановлено і по  

відносній   активності підкоркового  симпатичного нервового  центру. При 

порівнянні величин турбулентності серцевого ритму  встановлено, що показник 

акселерації в осіб із  високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE,  у 

порівнянні з особами  з перенесеним інфарктом міокарду був достовірно вищим, а 

от показник децелерації серцевого ритму був однаковим між групами. На основі 

проаналізованих даних показників варіабельності серцевого ритму в осіб із 

постінфарктним кардіосклерозом та  осіб із  високим кардіоваскулярним ризиком 

за шкалою SCORE та наявним явищем турбулентності серцевого ритму  зроблені  

висновки. В  осіб із високим кардіоваскулярним ризиком тривалість електричної 

систоли є більшою, але це не має достовірного значення.  Стрес-індекс протягом 

усієї доби є вищим в осіб із наявними факторами ризику, достовірна різниця є в 

активний період доби. Достовірно нижчою є сумарна активність регуляторної 

ланки організму в активний період доби серед осіб із наявним  високими 

факторами ризику за шкалою SCORE у порівнянні з особами з перенесенним в 

минулому інфарктом міокарда. Різниця між двома групами в тому, що в осіб 
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ізнаявною в минулому серцево-судииною подією  в нічний час цей показник 

зменшується, а в осіб із  високими факторами ризику,  навпаки,  підвищується, і  

відбувається це за рахунок підвищення активності вазомоторного центру та 

симпатичної частини вегетативної нервової системи. Хоча якщо подивитись на 

відносну величину активності підкоркового симпатичного центру, то в осіб із 

перенесеним інфарктом міокарда він був недостовірно, але вищим протягом усієї 

доби. Індекс централізації між групами протягом доби не різниться.  В осіб із  

високим фактором розвитку серцево-судинних подій показник початку 

турбулентності серцевого ритму є достовірно вищим, а нахил турбулентності не 

різниться між групами. 

      Головним предиктором появи кінцевих точок серцево-судинного ризику в 

практичній медицині використовується  лише показник  фракції викиду лівого 

шлуночка (ЛШ), але в силу його низької чутливості, електрофізіологи та 

кардіологи  були  зосереджені на розробці нових методів стратифікації ризику. В 

2006 році  робочою групою електрофізіологів Мюнхенського Університету 

(Schmidt G., Bauer A., Kantelhardt J.W.)  було розроблено новий підхід до 

розмежування впливу на електрофізіологію серця  симпатичної  нервової системи 

та блукаючого нерва, з використанням алгоритму обробки сигналу, що окремо 

характеризують сповільнення і прискорення потенціалу серцевого ритму 

[218,222,227,298]. Було встановлено, що зниження здатності сповільнення 

серцевого ритму є потужним прогностичним фактором смертності після 

перенесеного інфаркту міокарда  і кращим, ніж фракція викиду лівого шлуночка 

[219,225,229,298]. Отже серед новітніх предикторів несприятливих наслідків після 

перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) та для оцінки вагусної  модуляції серцевого 

ритму запропоновано такий показник, як коефіцієнти сповільнення серцевого  

ритму  - deceleration capacity (DC) [218,220].  Попередні дослідження показали 

погіршення DC у постінфарктних пацієнтів пов'язане,  з підвищеним ризиком 

появи нестійкої шлуночкової тахікардії , яка має схильність до трансформації в 

зворотну чи не зворотну фібриляцію шлуночків. Комбінація  коефіцієнта 

сповільнення серцевого  ритму  deceleration capacity (DC) із показниками  
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турбулентності  серцевого ритму (HRT) відображає важкий  вегетативний  

дисбаланс, навіть із збереженою функцією фракції викиду у постінфарктних 

хворих [221,227]. У роботі було встановлено, що серед осіб без супутнього явища 

турбулентності серцевого ритму найнижчі рівні АС та DC коефіцієнтів було 

зафіксовано в групі осіб  із перенесеним у минулому інфарктом міокарду 

[223,298].  При порівнянні груп із факторами ризику та перенесеному  в минулому 

гострим  інфарктом міокарду достовірної різниці в величні даних коефіцієнтів 

немає. Можна ствержувати, що під час трансформації факторів ризику в 

захворювання серцево-судинної системи  відбувається зміни у вегетативній 

системі з поступовою втратою антифібриляторних властивостей організму. Під 

час аналізу показників АС та DC осіб із наявною турбулентністью серцевого 

ритму було встановлено особливості наступного чину.  Особливістю  є те що в 

практично здорових осіб у нічний час, період фізіологічної парасимпатикотонії 

різниця DC і АС    наростає, то серед осіб ізфакторами ризику щодо виникнення  

серцево-судинних захворювань навпаки ця різниця зменшується. Особливо цей 

феномен характерний для 2-ї  групи серед осіб із турбулентністью серцевого 

ритму. Отже можна ствержувати, що найбільш несприятливий період доби, щодо 

зниження антифібрилятоного впливу на серце в осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком  є нічний період. Найвищий відсоток осіб із прогностично-

несприятливим рівнем DC був серед осіб із постінфарктним кардіосклерозом, і ця 

особливість простежується в обох підгрупах, осіб із турбулентністю серцевого 

ритму і без неї. Якщо порівняти статистичні дані осіб із дуже високим та високим 

серцево-судинним ризиком,  то в обох підгрупах вищій відсоток осіб  

спостерігався серед осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком. Зниження 

захисного впливу блукаючого нерва більш характерне для осіб із явищем 

турбулентності серцевого ритму, ніж без нього. Показники прискорення та 

сповільнення серцевого ритму в підгрупах з ТСР були як в абсолютному, так і 

відносному значенні були нижчими. 

        Кореляційний аналіз зв’язку між фізіологічними предикторами електричної 

нестабільності міокарда і появою прогностично несприятливих для життя 
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порушень серцевого ритму та раптової серцевої смерті в осіб із перенесеним 

інфарктом міокарда та осіб із факторами ризику виникнення серцево-судинних 

подій показав, що існує тічний  функціональний зв'язок між церебральним 

впливом та розташованими нижче рівнями вегетативної нервової системи, що   

вказує за  функціональний стан мозку при психогенних та органічних патологіях. 

Поява та прогресування явища турбулентності серцевого ритму напряму тісно 

пов’язано з функціональним станом парасимпатичної нервової системи, і вже 

вторинно – із активністю симпатичної нервової системи. Такий самий прямий 

кореляційний зв'язок був встановлений при дослідженні коефіцієнта децелерації 

синувого ритму, і було доведено, що зниження антифібриляторного захисту 

міокарда перш за все пов’язане з зниженням активності парасимпатичної системи, 

а не з гіперсимпатикотонією.  Не було встановлено кореляційного зв’язку впливу 

сталого сповільнення серцевого ритму (DC) та  величини почащення синусового 

ритму відразу після ШЕ (ТО), чи  інтенсивності сповільнення синусового ритму, 

яке виникає внаслідок наступає за його почастішанням (TS). Цо ще раз вказує на 

те, що коливання тривалості серцевого циклу (RR-інтервалів) після  шлуночкової 

екстрасистолії  носять короткотривалий характер. Тому як постекстрасистолічне 

пригнічення роботи синусового вузла, так і постекстрасистолічна тахікардія не 

повинні впливати на вибір медикаментозного лікування данного порушення 

серцевого ритму, а потрібно проводити багатогранний аналіз ґенезу та клінічних 

проявів аритмій. 

        Екстрасистолія – найбільш поширене порушення серцевого ритму, яке може 

істотно впливати на якість життя хворих, бути маркером структурно-

функціональних змін міокарда і свідчити про небезпеку виникнення небезпечних 

для життя аритмій серця [4]. Удосконалення стратегії ведення хворих із 

екстрасистолічною аритмією насамперед пов’язане з розвитком концепції 

“стратифікації ризику” тобто поділу пацієнтів на групи залежно від ступеня 

ризику смерті від усіх причин, зокрема раптової серцевої смерті [73]. Крім того, 

активно впроваджуються сучасні інструментальні методи діагностики аритмій 

серця, передусім – амбулаторне моніторування електрокардіографії [102]. В 
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Україні під час інтерпретації даних холтерівського моніторування  

електрокардіографії у хворих із шлуночковими порушеннями ритму традиційно 

використовують класифікацію В. Lown i M. Wolf [4]. Згідно з цією класифікацією 

розрізняють 5 класів шлуночкових екстрасистол; 1) мономорфна, <30 за годину; 

2) мономорфна, >30 за годину; 3) поліморфна; 4) парна (4а) і пробіжки 

шлуночкової тахікардії (4в); 5) рання (“R на T”) [182]. Добре відома прогностична 

класифікація шлуночкових аритмій запропонована J. T .Bigger [355], що поділяє 

шлуночкові аритмії на безпечні (доброякісні), небезпечні       для життя (злоякісні, 

летальні) і потенційно небезпечні (потенційно летальні). 1.Безпечні (доброякісні) 

аритмії - будь-які ШЕ (рідкісні, часті,політопні, парні), а також короткі епізоди 

ШТ за відсутності кардіальної патології, що не викликають порушення 

геодинаміки. При цих шлуночкових екстрасистоліях показань до антиаритмічної 

терапії немає.  2. Небезпечні для життя (злоякісні) шлуночкові аритмії - епізоди 

шлуночкової тахікардії, що призводять до порушення геодинаміки або фібриляції 

шлуночків [355]. Ці аритмії, як правило, спостерігаються у хворих із вираженим 

структурним ураженням серця (ІХС, застійна серцева недостатність 

,кардіоміопатії, вади серця) і порушення скоротливості лівого шлуночка. У цих 

хворих шлуночкова екстрасистолія  є лише частиною спектру шлуночкових 

порушень ритму. Досить часто в них також виявляють нестійку та стійку 

шлуночкові тахікардію. 3. Потенційно небезпечні (потенційно злоякісні) 

шлуночкові аритмії - часті,політопні,парні шлуночкові екстрасистоли, короткі 

епізоди шлуночкової тахікардії  у хворих із структурними ураженнями серця 

(ІХС, серцева недостатність, кардіоміопатії, вади серця), що не призводять під час 

порушень ритму до виражених змін гемодинаміки [182]. Маркером більшої 

ймовірності виникнення життєво небезпечних аритмій серця у цих хворих є 

систолічна дисфункція лівого шлуночка (ФВ ЛШ <45%) [225]. Хворі з 

доброякісною шлуночковою екстрасистолією спеціальної антиаритмічної терапії 

не потребують,але в цій ситуації необхідне динамічне спостереження, тому що у 

певної частини з них за даними Фремінгемського дослідження, шлуночкові 

екстраситолія може бути дебютом серцевого захворювання [246]. У випадку 
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досягнення стійкого седативного і антиаритмічного ефекту добова доза препарату 

протягом кожних 6-7 днів зменшується на одну третину до повної відміни [72]. 

Якщо екстрасистолія виникає на фоні вегетативної дисфункції з ознаками 

симпато-адреналової активації, показані бета-адреноблокатори, а при домінуванні 

ваго-інсулярних симптомів - М-холінолітики ( атропін,препарати беладонни, 

ітроп) [4]. Хворі із захворюваннями внутрішніх органів і екстрасистолією 

насамперед потребують адекватного лікування основного захворювання [355].  

Під час поєднання кардіальної патології з частою шлуночковою екстрасистолією 

високих градацій здійснюють підбір адекватної антиаритмічної терапії [135]. 

Williams (1969) у модифікації D. Harrison (1979) розробили класифікацію 

антиаритмічних середників, якою користуються  вже не однедисятеліття [246]. 

Згідно з цією класифікацією, усі ААП поділяють на 4 класи:                                                                                                                                     

Клас I. Блокатори швидких натрієвих каналів 

А. Препарати, що помірно сповільнюють деполяризацію і реполяризацію 

міокарда (хінідин, прокаїнамід, дизопірамід, аймалін). 

В. Препарати, що незначно сповільнюють деполяризацію та прискорюють  

реполяризацію міокарда (лідокаїн, мексилетин, токаїнід, дифенін). 

С. Препарати, які сильно сповільнюють швидкість деполяризацію і мінімально 

впливають на реполяризацію міокарда (пропафенон, флекаїнід, енкаїнід, 

етацизин, алапінін). 

Клас II. Блокатори b-адренергічних рецепторів без внутрішньої 

симпатоміметичної активності (пропранолол, метопролол, атенолол, бетаксолол, 

бісопролол, невіболол, есмолол). 

Клас ІІІ. Препарати, що сповільнюють реполяризацію та діють на калієві канали 

міокарда (аміодарон, соталол, ібутилід, дофетилід, азимілід, дронедарон). 

Клас ІV. Блокатори кальцієвих каналів (верапаміл, дилтіазем) [102,246].  

            Згідно з рекомендаціями Европейського та Українського товариства 

кардіологів антиаритмічні середники повинні  призначатися хворим зі 

шлуночковими екстрасистолами при наявності  високого ризику  раптової смерті  
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(постінфарктні хворі, які перенесли клінічну смерть або напади шлуночкової 

тахікардії, які мають знижену фракцію викиду лівого шлуночка, низьку 

толерантність до фізичних навантажень та низьку варіабельність серцевого 

ризику) [102,182]. Рання і часта шлуночкова екстрасистолія знижує коронарний 

кровотік на 15-20%, на 25-30% мозковий [90]. Прийнявши рішення  щодо 

призначення антиаритмічного середника, лікар постає перед вибором стосовно 

найбільш ефективного і безпечного препарату.  Обираючи  антиаритмічного 

середника слід, враховувати наступні фактори: 

- характер  порушення серцевого ритму (шлуночкова чи надшлуночкова 

екстрасистолія); 

- спектр протиаритмічної дії препарату; 

- захворювання, які обумовили аритмію; 

- анатомо-функціональний стан серця ( розширення порожнин, гіпертрофія 

міокарда, стан його скоротливої діяльності); 

- гемодинамічний єфект антиаритміка; 

- стан провідної системи і вплив на неї антиаритмічного середника; 

- стан вегетативної регуляції серцево-судинної системи 

- ймовірність розвитку побічного ефекту,  в тому числі аритмогенного [98]. 

              Не слід забувати і про індивідуальну переносимість, мінімальний 

негативний вплив на скоротливість міокарда  і провідну систему, можливість 

здійснення  антиішемічного впливу препарата. Слід зазначити, що частота 

виникнення РСС стала протягом останніх років однією з кінцевих точок 

контрольованих досліджень ефективності медикаментозних і не 

медиикаментозних засобів лікування кардіологічних захворювань, зокрема 

ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності [168].  

         Обераючи антиаритмічний середник, слід враховувати стан вегетативної 

регуляції серцевої діяльності [11, 127]. Для її оцінки в останні роки широко 

використовується  спектральний аналіз варіабельності серцевого ритму [6,9]. 

Останнім часом встановлено, що більшість антиаритмічних середників здатні 

модифікувати стан  вегетативної регуляції серцево-судинної системи [260]. Так, 
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єтацизин, дізопірамід зменшують потужність високочастотного  компонента ВСР, 

що вказує на їх холінергічну дію [187]. Пропанолол та інші бета-адреноблокатори, 

навпаки,  зменшують напругу дуже низькочастотного компонента ВСР  та 

збільшують напругу   високочастотного компонента, що властиво для зменшення 

симпатичних впливів та посилення парасимпатичних впливів [171]. Деякі 

антиаритмічні середники не здійснюють вплив на стан вегетативної нервової 

системи (верапаміл, мекситил) [274]. Здатність антиаритмічних середників 

модифікувати вегетативні впливи на серце відіграють певну роль в реалізації їх 

проаритмогеного та аритмогеного впливу [183]. Так, ефективність анаприліна при 

шлуночковій екстрасиситолії вища у пацієнтів ізперевагою симпатичних впливів 

[189]. Під впливом лікування у них відбувається зниження  симпатичної 

активності та підвищення парасимпатичної. Але при призначенні анаприліна 

особам із первагою парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи 

спростерігалося  посилення  вегетативного дисбалансу,  що сприяло розвитку 

аритмогенного єфекту препарату у 5% пацієнтів [181].  Антиаритмічна дія 

етацизина і дізопіраміда більш виражена у хворих з перевагою парасимпатичного 

тонусу [187]. 

      Підбір антиаритмічних середників повинен робитись враховуючи і стан 

регуляторної ланки організму (табл. 6.3) [80]. Так наприклад зменьшення 

показників ВРС свідчить про дисбаланс вегетативної регуляції серцевого ритму з 

послабленням активності парасимпатичного відділу вегетативної нервової 

системи і зниженням відтак порогу формування шлуночкових порушень 

серцевого ритму  високих градацій [222]. Відомо, що низькі показники  добової 

ВРС після гострого інфаркта міокарда (стандартна похибка інтервалів RR за добу 

менше 40-50 мс) є високочутливим провісником зменшення тривалості життя в 

наслідок розвитку в майбутньому шлуночкової тахікадії і фібриляції шлуночків, 

навіть порівняно з такими важливими прогностичними факторами, як фракція 

викиду лівого шлуночка і реєстрація шлуночкових порушеня серцевого ритму 

високих градацій при холтерівькому моніторингуванні ЕКГ [76, 115]. 
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Таблиця 6.3 

Вибір антиаритмічних препаратів у хворих із порушеннями серцевого 

ритму в залежності від індивідуальних особливостей вегетативної 

регуляції серцевої діяльності 

Варіант вегетативної 

регуляції 

Критерії Препарат вибору 

Перевага 

парасимпатичних впливів 

 

Нормальне 

співвідношення 

симпатичних і 

парасимпатичних впливів 

на серце 

 

Перевага симпатичних 

впливів.  

Внесок напруги HF  у 

загальну потужність 

спектра більше 50% 

 

Внесок напруги HF  у 

загальну потужність 

спектра більше від 30% 

до 50% 

 

Внесок напруги LF  та  

VLF у загальну 

потужність спектра понад 

70% 

Етацизин, етмозин, 

дізопірамід 

 

 

Верапаміл, аміодарон, 

мекситил, лідокаін 

 

 

Бета-адреноблокатори, 

аміодарон 

 

       Особливу увагу хотілось би звернути на новий маркер виникнення ішемії 

міокарда і відповідно вторинного виникнення порушень серцевого ритму та 

раптової смерті - міокардіальні “місточки,” які складаються з фіброзно-м’язових 

ніжокщо покривають епікардіальні коронарні артерії на різній довжині.         

Міокардіальні “місточки” за даними ангіографії трапляються у 0,5-4,5 % випадків. 

Ліва передня нисхідна артерія вражається практично у всіх випадках. Типовим 

ангіографічним проявом є систолічне звуження судин через минучу міокардіальну 

компресію [117].  Пацієнти з наявністю  міокардіальних “місточків” та клінічними 

проявами добре піддаються терапії ß- адреноблокаторами. Ефект бета- 

адреноблокаторів у даному випадку обумовлений негативною ізотропною та 
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хронотропною дією. Нітрати збільшують ЧСС і можуть призводити до 

погіпшення стану пацієнтів [117, 172]. Приступи які призводять до РСС, часто 

починаються після сильного фізичного навантаження, або психоемоційного 

збудження, чи, після того, як у повній тиші голосно включається будильник [355].  

Тому з метою запобігання впливу “запускаючих факторів”, тригерів життєво-

небезпечних аритмій традиційно базисними засобами лікування Q-T-синдрому є  

бета-адреноблокатори у високих дозах. Їх постійне застосування дозволяє 

попереджувати синкопальні епізоди у 75% випадків [284].  Недоліком бета-

адреноблокаторів та антагоністі кальцієвих каналів верапаміла є їх порівняно  

невисока активність при шлуночкових екстрасистолах, відносно  більша частота 

побічних ефектів при тривалому прийомі. Перевага їх – у наявності антиішемічної 

та антифібриляторної дії, що забезпечує їх високу ефективність в попередженні 

раптової смерті у хворих, які перенесли інфаркт міокарда в минулому [127].   Таку 

ж дію має  і аміодарон, який володіє всім спектром  антиаритмічної дії у хворих зі 

шлуночковим   та надшлуночковими аритміями. Основний його недолік – 

повільне настання ефекту, несприятливого впливу на легені, щитовидну залозу, 

печінку при тривалому прийомі [130].   

       Перевага етацизина в його широкому спектрі вираженої антиаримічної дії, 

швидка дія, можливість прийому при початкових проявах серцевої недостатності, 

добра переносимість при тривалому прийомі, відсутність від’ємного 

хронотропного ефекту, тому  можливий прийом у пацієнтів із брадикардією 

функціонально характеру. Водночас слід пам’ятати, що препарати  ІС підкласу 

можуть мати аритмогенну дію у хворих з коронарною недостатністю, у 

постінфактних хворих  з кардіомегалією, аневризмою лівого шлуночка, 

порушеннями внутрішньошлуночкової провідності, низькою фракцією викиду 

[187].  

      При короткочасному призначенні інгібіторів ангіотензинперетворюючого 

фермента  зменшується рівень ангіотензину ІІ і альдостерону і підвищуюється 

рівні реніну і ангіотензину І [85]. Так як ангіотензин ІІ стимулює 

симпатикоадреналову систему, то при призначенні іАПФ відбувається зниження 
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рівня циркулюючих в крові адреналіну, норадреналіну і вазопресину. Додатково 

іАПФ сприяють утворенню брадикініну, який володіє вазодилятуючими 

властивостями. Під час тривалого прийому інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого фермента  -  ангіотензин ІІ і альдостерон 

повертаються на попередні рівні за рахунок активації альтернативних шляхів 

(феномен «вислизання») [66]. Але вплив на утворення кінінів, простацикліну та 

оксиду азота зберігається, що частково пояснює вазодилятуючий, 

антитромботичний і антипроліферативний ефекти інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого фермента. При недостатній ефективності β-

адреноблокаторів і антиаритмічних препаратів  1 класу призначають аміодарон – 

один з найбільш ефективних антиаритмічних засобів з найнижчою ймовірністю 

аритмогенних впливів [168]. Аміодарон застосовують при резистентності до 

інших антиаритмічних препаратів, крім того, він є препаратом вибору у хворих з 

життєво небезпечними та клінічно вираженими аритміями на фоні тяжкого 

структурного захворювання серця [260]. Аміодарон - препарат вибору для 

лікування та попередження шлуночкових аритмій у хворих із систолічною 

дисфункцією міокарда . Використання аміодарону в малих дозах (200 мг на добу) 

дозволяє зменшити до мінімуму кількість некардіальних побічних ефектів [355].  

       Альтернативним засобом лікування хворих із шлуночковими аритміями на 

фоні ІХС є соталол – антиаритмічний препарат 3 класу з ß-адреноблокуючими 

властивостями. Висока ефективність аміодарону і соталолу при лікуванні хворих 

із злоякісними шлуночковими аритміями не свідчить про відсутність проблеми 

безпеки цих засобів, так як антиаритмічні препарати 3 класу подовжують 

коригований інтервал Q-T, безпечна межа якого становить (440-460) мс. Якщо 

показники інтервалу Q-T перевищують вказані межі, діагностують набутий 

синдром подовженого інтервалу Q-T. Характерним та специфічним проявом 

цього стану є поліморфна шлуночкова єкстрасистолія (пірует-тахікардія), яка 

може трансформуватися у фібриляцію шлуночків. Ризик розвитку аритмогенної 

дії соталолу найбільший у перші 3 дні прийому препарату [186]. 
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             Хворі з доброякісною шлуночковою єкстрасистолією спеціальної 

антиаритмічної терапії не потребують, але необхідно провести динамічне 

спостереження [4]. Добре відома прогностична класифікація шлуночкових 

аритмій, запропонована J. T .Bigger (1993), що поділяє шлуночкові аритмії на 

безпечні (доброякісні), небезпечні       для життя (злоякісні, летальні) і потенційно 

небезпечні (потенційно летальні) [206]:                      

   1. Безпечні (доброякісні) аритмії - будь-які шлуночкові єкстрасистоли (рідкісні, 

часті, політопні, парні), а також короткі епізоди шлуночкової тахікардії за 

відсутності кардіальної патології, що не викликають порушення геодинаміки. 

Показань до антиаритмічної терапії немає.  

2. Небезпечні для життя (злоякісні) шлуночкові аритмії  - епізоди шлуночкової 

тахікардії, що призводять до порушення геодинаміки або фібриляції шлуночків. 

Ці аритмії, як правило, спостерігаються у хворих із вираженим структурним 

ураженням серця (ІХС, застійна серцева недостатність, кардіоміопатії, вади 

серця), і порушення скоротливості лівого шлуночка. У цих хворих шлуночкові 

єкстрасистоли є лише частиною спектру шлуночкових порушень ритму. Досить 

часто в них також виявляють нестійкі та стійкі шлуночкові тахікардії.                                                  

  3. Потенційно небезпечні (потенційно злоякісні) шлуночкові аритмії - часті, 

політопні, парні шлуночкові єкстрасистоли, короткі епізоди шлуночкової 

тахікардії у хворих із структурними ураженнями серця (ІХС, серцева 

недостатність, кардіоміопатії, вади серця), що не призводять під час порушень 

ритму до виражених змін гемодинаміки. Маркером більшої ймовірності 

виникнення життєво небезпечних аритмій серця у цих хворих є систолічна 

дисфункція лівого шлуночка (ФВ ЛШ <45%) [259]. 

           Згідно данних Фремінгемського дослідження, шлуночкова екстрасистолія 

може бути початком  будь-якого з серцевих захворювань [263, 280]. Якщо 

екстрасистолія виникає на фоні вегетативної дисфункції з ознаками симпато-

адреналової активації, показані β-адреноблокатори, а при домінуванні ваго-

інсулярних симптомів - М-холінолітики (атропін, препарати беладонни, ітроп) 

[280]. У випадку досягнення стійкого седативного і антиаритмічного ефекту 
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добова доза препарату протягом кожних 6-7 днів зменшується на одну третину до 

повної відміни. Хворі із захворюваннями внутрішніх органів і екстрасистолією 

насамперед потребують адекватного лікування основного захворювання [67].  

          Враховуючи результати світових багатоцентрових кардіологічних 

досліджень, рекомендації Европейського Товариства Кардіологів, протоколи 

Ассоціації кардіологів України, враховуючи патогенетичні особливості 

виникнення шлуночкової екстрасистолії, та підвищення показників 

турбулентності серцевого ритму і враховуючи стан вегетативної регуляції 

серцевої діяльності було використано дві схеми лікування порушення серцевого 

ритму по типу шлуночкової екстрасистолії різного ступеня градації – стандартне 

(використання  ß1-селективного адреноблокатора бісопролола) та додавання до 

стандартної терапії фосфокреатина  («Неотон»)  (табл. 6.4) [4, 63, 104, 105, 283, 

327, 353, 354, 355].   

      До стандартної схеми лікування входили:  антиагрегант – «Аспірин-кардіо» у 

дозі 100 мг один раз в добу на ніч,  статин – розувостатин у дозі 20 мг 1 раз в добу 

на ніч, інгібітор ангіотензин переретворюючого фактора – раміприл у дозі 2,5 мг 

один раз в добу). Добова доза бісопролола становила  5±2,5 мг, курс лікування 

фосфокреатином складав  1 г  внутрішньовенно впродовж  14 діб [4,65]. 

          Бісопролол – це ß1-селективний адреноблокатор, який володіє 

гіпертензивною, антиішемічною, антиаритмічною дією [178]. Блокуючи ß1-

адренорецептори серця,  бісопролол зменшує частоту серцевих скорочень (як у 

спокої, так і при навантажені), серцевий викид, володіє негативним 

хронотропним, батмотропним і дронотропним єфектами [168]. Бісопролол є 

ліпофільною субстанцією [167]. Він здатен проникати через гематоєнцефалічний 

бар'єр і безпосередньо впливати на блукаючий нерв, що відіграє важливу роль в 

попередженні фібриляції шлуночків серця і раптової смерті у хворих  з групи 

високого ризику [172].  

Таблиця 6.4 

Доцільність застосування ß - адреноблокаторів для запобігання раптової 

серцевої смерті 
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Рекомендації Категорії пацієнтів і тип профілактики раптової 

серцевої смерті 

Користь безперечна Після ІМ, у тому числі у пацієнтів із серцевою 

недостатністю (первинна).  

Симптомний синдром подовженого інтервалу  Q-T 

(первинна). 

Синдром подовженого інтервалу  Q-T- разом з 

імплантованим кардіовером-дефібрилятором 

(вторинна). 

Докази або думка 

експертів на користь 

використання  

β-адреноблокаторів 

Постінфарктні пацієнти, реанімовані після 

шлуночкової тахікардії чи фібриляції шлуночків, 

спонтанна стійка шлуночкова тахікардія (вторинна). 

Безсимптомний синдром подовженого інтервалу  

 Q-T (первинна). 

Міокардіальні містки (первинна). 

Катехоламінергічна поліморфна шлуночкові 

тахікардія (первинна і вторинна). 

Аргументи на користь 

використання  

β-адреноблокаторів слабші 

Аритмогенна дисплазія правого шлуночка 

(первинна). 

Немає підстави для 

застосування 

Гіпертрофічна кардіоміопатія (первинна). 

  

         Використання бісопролола попереджає розвиток тахікардитичної 

кардіоміопатії, яка є однією з найчастіших причин виникнення раптової смерті в 

людей працездатного віку [189]. За відсутності симптомів пацієнтам, у яких 

виявлено характерні для катехоламічної поліморфної тахікардії генні мутації, 

рекомендовано приймати бета-адреноблокатори, а саме – бісопролол [1]. 

        Доза препарату під час проведення ліування підбиралась  індивидуально.  

Препарат пацієнти приймали  1 раз на добу, зранку натще, рекомендували 
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таблетку  ковтати  цілою, запиваючи  рідиною. При появі побічних єфектів  - 

виражена втома, запоморочення, відчуття приливів крові до обличчя, головний 

біль, розлади  сну, ортостатична  гіпотензія, брадикардія, порушення 

атріовентрикулярної провідності – просили пацієнтів повідомляти з метою 

усунення небажаних ефектів, але за час проведення дослідження випадків 

непереносимості препарата не було зафіксовано. 

            Дослідження останніх років дають підставу вважати, що цілий ряд 

біологічно активних субстанцій, що виконують специфічні регуляторні функції в 

організмі, можуть служити й ендогенними кардіопротекторами [74, 107, 199, 309]. 

До таких речовин відносяться інсулін - основний регулятор вуглеводного обміну, 

натрийуретичні пептиди , що регулюють функцію нирок і об'єм рідини в 

організмі, велике сімейство так званих білків теплового шоку, або стресорних 

білків [64, 241]. Імовірно, в цю ж групу ендогенних кардіопротекторів можна 

зарахувати і таку важливу ланку енергетики організму, як фосфокреатин [107] . 

      Ще засновник української школи патофізіологів академік О. О. Богомолець, 

посилаючись на результати робіт своєї учениці Н.Б. Медведєвої, підкреслював 

про велике значення фосфокреатина в діяльності серцево-судинної системи [74]. 

Він писав, що «затримка утворенння цієї речовини є якщо не єдиною, то 

принаймні однією з важливих причин глибокого пригнічення функцій організму» 

[149]. Кардіопротекторні властивість фосфокреатина вперше продемонстровані в 

експериментах з ішемією міокарда у 1974 році шотландськими вченими [198 ]. 

Згідно з результатами численних подальших досліджень  екзогенного аналогу 

фосфокреатина - він по-перше  є інгібітором ряду ферментів (5- нуклеотидази, 

фосфатаз), які беруть участь у розщепленні АТФ [149, 290]. Це сприяє 

збереженню мембранного пулу АТФ в плазматичної мембрани і збереженню 

функцій мембранотропних ферментів (Na/К-АТФази, Са-АТФази ), що в свою 

чергу нормалізує трансмембранні транспортні процеси при ішемії міокарда [80]. 

По-друге, фосфокреатин виступає в ролі інгібітора катаболічних ферментів, 

зокрема фосфоліпази, перешкоджаючи тим самим накопиченню жирних кислот і 

таких аритмогенних субстанцій , як лізофосфоліпіди [6,80, 351]. 
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          Лікарський засіб «Неотон», виробництва фармакологічної компанії «Альфа 

Васерманн С.п.А.» (Болонья, Італія),  представляет собою синтетичний аналог 

внутрішньоклітинного з’єднання  фосфокреатина, який відіграє важливу роль в 

енергетичному  забезпеченні м'язевих скорочень [107]. У міокарді та  в скелетних 

м’язах  фосфокреатин виконує роль переносчика енергії і  використовується  для 

синтезу АТФ (аденозинтрифосфорной кіслоти), який забезпечує енергетику 

м’язових скорочень [149]. Забезпечення  нормальної функції міокарда при 

сповільненні окисних процесів метаболизму (обмін речовин) є ключовим 

моментом у дії фосфокреатина при пошкодженні  клітин міокарда в умовах 

гіпоксії (недостатнє постачання тканин  киснем або порушення його засвоєння) та 

ішемії (невідповідність  між доставкою и потребами  серця в кисні) [126].  

         Фосфокреатин проявляє виражену  протиішемічну, антиаритмічну  і 

антиоксидантну дію [199]. Крім того, препарат володіє дезагрегаційними 

властивостями, підвищує кисневу  ємкість крові, здійснює м’яку  сечогінну дію 

[200]. Тобто, препарат діє на основні патогенетичні ланки розвитку ішемії 

міокарда – спазм, тромбоз і ще що його відрізняє від іншим анти ішемічних, 

антиаритмічних середників - за рахунок  сечогінного ефекту - знімає набряк 

ендотеліоцитів, зменшуючи спазм коронарних судин, покращує кровопостачання 

провідної системи серця [112]. В умовах системної гіпоксії фосфокреатин 

здійснює органопротективну, а саме -  ренопротективну дію, покращує органу 

мікроциркуляцію [206]. Фосфокреатин коригує метаболічні порушення, які 

виникають унаслідок тяжких фізичних  нагрузок. В основі захисної дії 

фосфокреатина при ішемії та гіпоксії лежит його здатність стабілізувати 

метаболічні процеси, які протікають у клітинних  мембранах внутрішніх органів, 

у тому числі і серці, що підвищує їх стійкість  до цих  пошкоджуючих факторів. В 

умовах ішемії препарат підвищує електричну стабильність серцевого м’яза [108]. 

            Серед найбільш значущих ефектів екзогенного фосфокреатинину слід 

відзначити: 

- антиагрегантний ефект – реалізується в системному кровотоці завдяки 

гальмуванню деградації АТФ з утворенням  сильного  проагреганта АДФ; 
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- покращує  мікро циркуляцію за рахунок підвищення пластичності еритроцитів і 

їх здатності проникати в тонкі капіляри; 

- антиаритмічний ефект, пов’язаний  із гальмуванням деградації фосфоліпідів 

клітинних мембран і накопиченням лізофосфогліцеридів (речовин з 

аритмогенним потенціалом) у міокарді; 

- позитивна опосередкована дія (не пов’язана з роллю фосфокреатинина, як 

прямого джерела енергії для м’язових скорочень) вплив на скорочувальну 

функцію  серця, реалізується через  збереження клітинних запасів  аденіна під час 

ішемії завдяки  блокаді  фермента сарколеми 5-нуклеази і пов’язаних з ним  

процесів деградації АДФ до аденіна і виведення аденіна з клітин [150]. 

          Фосфокреатин у значній мірі знижує активність ліпоксигеназ і утворення 

таких патогенних субстанцій, як лейкотрієни, які володіють 

коронароконстрікторними, проагрегантними і найсильнішими 

хемоаттрактантними властивостями, що сприяють акумуляції нейтрофілів у 

вогнищі пошкодження серця [246]. Оскільки активація ліпоксигеназ, як і 

акумуляція нейтрофілів, - потужні прооксідантні механізми, є всі підстави 

стверджувати, що фосфокреатин має антиоксидантний ефект і таким чином 

перешкоджає пероксидному окисленню ліпідів, у тому числі фосфоліпідів 

клітинних мембран [74]. 

              Таким чином, фосфокреатин також володіє такою найважливішою 

властивістю ендогенних кардіопротекторів, як вазодилятаторну дію (у помірному 

ступеню) на кровоносні судини, що, мабуть, поєднується з гальмуванням 

адренергічних вазоконстрікторних впливів [31] . 

           На тлі фосфокреатина значно менше знижується артеріальний тиск, 

серцевий викид, показники скоротливої активності міокарда ( dр/dt (mах) і dр/dt 

(min)) , індекс скоротливості міокарда, різко зменшуються порушення серцевого 

ритму серця і ознаки гіпоксії міокарда [190]. 

       Згідно з даними кількість необоротньо пошкоджених кардіоміоцитів в 

осередку ураження в контролі досягало (60-65)%, тоді як на тлі фосфокреатин – 

(10-25)% [291]. 
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      У результаті спеціально проведених дослідження з’ясували, що фосфокреатин 

надає інтенсивну протекторну дію при пошкодженні нервових структур серця і 

мозку [278, 309]. 

      В експериментах було  встановлено, що на ділянці цитотоксичного 

пошкодження серцевого м'яза відбуваються ультраструктурні зміни в значній 

частині нервових волокон [200, 303]. Спостерігалися деструкція нервових 

терміналів, просвітлення аксоплазми, набухання мітохондрій, зменшення числа 

медіаторних везикул у синаптичних структурах, втрата чіткості контурів мембран 

[200]. Нарівні з цим різко слабшали кардіогенні депресорні рефлекси з ураженої 

зони серця - рефлекс Бецольда - Яриша. Зміни афферентної вагусної активності в 

серцевих вазочках блукаючих нервів, депрессорна реакція і рефлекторна 

брадикардія на подразнення серцевих афферентів на тлі фосфокреатин майже 

повністю відновлювалися. Було встановлено, що протекторний ефект 

фосфокреатин спостерігається також при радіаційному пошкодженні серця і 

порушенні серцевої діяльності під впливом кокаїну [64] . 

          Таким чином, слід вважати, що кардіопротекторний потенціал 

фосфокреатина  обумовлений гальмуванням катаболічних ферментів (фосфоліпаз, 

ліпоксигеназ, 5- нуклеотидази і ряду інших), що, по-перше, сприяє збереженню 

або зменшенню порушення структури, функції мембран, перешкоджає 

неконтрольованому підвищенню вмісту внутрішньоклітинного кальцію й 

утворення гіперконтрактур миофибриллярного апарату, по-друге, знижує 

утвоення коронароконстрікторних, аритмогенних, проагрегантних і хемоактивних  

нейтрофілів, біологічно активних субстанцій (лейкотрієнів та лізофосфоліпідів), 

по-третє, гальмує утворення вільних радикалів кисню, що, в свою чергу, може 

також зменшувати пошкодження мембран, по-четверте, зберігає функції 

ендотелію, що визначає можливість виникнення компенсаторних реакцій 

внаслідок збереження продукції оксиду азоту (розширення судин серця , 

антиагрегантний ефект) [205]. 

       У ряді робіт було  показано, що екзогенний фосфокреатин  має антиаритмічну 

активність, запобігає розвитку фібриляції шлуночків серця в умовах 
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експериментальної гострої ішемії міокарда [149, 199, 303]. Відомо, що при гострій 

ішемії знижується швидкість проведення збудження, і виникає значна 

неоднорідність рефракторних періодів сердечних м’язів, що призводить до 

формування вогнищ циркуляції збудження. За даними наукових робіт, 

фосфокреатин  при гострій коронарній оклюзії сприяє збільшенню швидкості 

поширення збудження в осередку ішемії і таким чином перешкоджає виникненню 

вогнищ re-entry [152]. У серії експериментів з вивчення електрофізіологічних 

механізмів антиаритмічної дії екзогенного фосфокреатин досліджували 

мембранно-іонного впливу препарату на міокардіальні клітини [246]. Виявлено, 

що він пригнічує швидкий вхідний натрієвий струм і повільний вхідний 

кальцієвий струм крізь мембрану кардіоміоцитів і тому робить оригінальний 

електрофізіологічний ефект, що поєднує властивості антиаритмічних препаратів I 

і IV класів [199] . 

        У ряді клінічних вітчизняних і зарубіжних досліджень підтверджена 

можливість використання фосфокреатина як ефективного засобу для лікування 

інфаркту міокарда з метою зменшення частоти розвитку загрозливих для життя 

порушень ритму, серцевої недостатності, розривів серця з тенденцією до 

зниження рівня смертності [278, 302].  Показано, що застосування фосфокреатина 

не пізніше 6 год від початку гострого коронарного синдрому надає потужну 

антиаритмічну дію як на ішемічні, так і на реперфузійні порушення ритму [158]. 

Застосування великих доз фосфокреатина (до 80 г на добу) призводило до 

значного поліпшення клінічного перебігу гострого інфаркту міокарда 

ускладненого набряком легенів і кардіогенним шоком [279]. Результати 

багатоцентрового дослідження італійських вчених щодо застосування 

фосфокреатина при гострому інфаркті міокарда підтвердили швидку 

нормалізацію сегмента SТ і значне зменшення складності шлуночкових аритмій у 

групі хворих , які отримували фосфокреатин протягом першої години після появи 

симптомів гострого інфаркту міокарда [278]. 

        Із метою оцінки впливу фосфокреатина на процеси електричної 

нестабільності міокарда характерною для гострого періоду інфаркту міокарда , 
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було проведено інвазивне електрофізіологічне дослідження в підгострий період 

захворювання (2-3 тиждень) [303]. Встановлено, що для застосування 

фосфокреатина в комплексній терапії гострого інфаркту міокарда характерно 

запобігання индукованоїі стійкої поліморфної шлуночкової тахікардії, що є 

електрофізіологічним еквівалентом фібриляції шлуночків [291]. Так, після 

введення фосфокреатина достовірно (р<0,01 ) вкорочувався інтервал ОТ ( більш 

виражено - на тлі спонтанного синусового ритму), зменшувалися тривалість 

ефективного рефракторного періоду і деполяризація шлуночків серця (інтервал Q-

T) , зростала швидкість деполяризації міокарда шлуночків. Ці дані свідчать про 

можливий вплив фосфокреатина на тривалість потенціалу дії кардіоміоцитів 

(укорочення), що прискорює проведення іпульса в міокарді [157]. 

     Інший можливий механізм впливу фосфокреатина на елекгрофізіологічні 

властивості міокарда - активація АТФ-залежних калієвих каналів мембран 

кардіоміоцитів з посиленням виходу струму і скороченням тривалості потенціалу 

дії [107]. Мабуть, насправді поєднуються як прямі, так і опосередковані механізми 

впливу на структурні властивості мембран, іонні канали кардіоміоцитів, 

активність внутрішньосерцевої автономної нервової системи [149]. 

        Наведені дані вказують як на перспективність використання фосфокреатина у  

схемі лікування хворих із  порушенням серцевого ритму на тлі ішемії  міокарда, 

так і на необхідність подальших досліджень щодо з визначення його місця серед 

інших кардіальних фармакологічних препаратів [345]. Дане дослідження 

показало, що у  хворих з високим та дуже високим ризиком серцевих подій за 

шкалою SCORE і cупутнім явищем турбулентності серцевого ритму  параметри 

акселерації низький, тобто у цих пацієнтів після шлуночкової екстрасистолії  не 

підвищується фізіологічно частота серцевих скорочень , тому в них недоцільно 

використовувати лише одні бета-адреноблокатори, бо приведе до асистолії, тому 

постало питання вирішення цієї проблеми. Враховуючи дані проведеного 

дослідження та з метою медикаментозної корекції зниження варіабельності 

серцевого ритму та попередження раптової серцевої смерті,  вирішено провести 

корекцію використанням метаболічної терапії, до бета-блокаторів додати 
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призначення розчинного фосфокреатина. Добова доза бісопрололастановила 5±2,5 

мг, та фосфокреатина  курс лікування 1 г в добу внутрішньовенно, протягом 14 

діб. 

        При виборі схеми лікування враховували критерії ефективності 

антиаритмічої терапії, запропоновані Хоровіцем та Лауном: 

- Зменшення на 50% зазальної кількоті ШЕ 

- Зниження на 90 % парних ШЕ. 

          На фоні проведеного лікування в групі осіб  бісопрололом у 11,11% 

пацієнтів із шлуночковою екстрасистолією пройшла повна редукція клініки та 

симптоматики аритмії. Кількість пацієнтів із життєво-небезпечною 

екстрасистолією з 49,95% збільшилася до 58,98%. Кількість  пацієнтів ізІІ класом 

– не змінилась, і кількість пацієнтів із І класом за Lown шлуночкою 

екстрасистолією знизилася вдвічі. Отже, використання лише одного 

бісопрололане дозволило знизити ризик раптової серцевої смерті від шлуночкої 

екстрасистолії з високим ступенем градації.  На фоні додавання до 

бісопрололафосфокреатина  в 54,54% пацієнтів вдалося досягнути повної редукції 

шлуночкової екстрасистолії. Кількість пацієнтів ізжиттєво-несприятливою 

екстрасистолією  зменшилося від 59,08% до 31,8%. Зменшилося кількість хворих 

з шлуночковою екстрасистолією І класом за  Lown у два рази,  пацієнтів ізІІ 

класом – не було, з ІІІ – зменшилось  від 40,9% до 22,72%. 

        Враховуючи отриману динаміку, можна стверджувати, що самостійно 

бісопролол немає виражених антиаритмічних властивостей, що стосується 

лікування шлуночкової екстрасистолії у пацієнтів із ішемічною хворобою серця. 

Під час комплексного лікування бісопрололом та фосфокреатином  пацієнтів із 

ішемічною хворобою серця вдається  досягнути повної редукції ектопічної 

активності шлуночків більше ніж у половини пацієнтів та суттєво знизити 

кількість пацієнтів із життєво-небезпечною шлуночковою єкстрасиситолією. 

Прийом бісопролола призвів до достовірного  зниження тривалості інтервалу Q-T 

протягом усієї доби, що саме по собі є позитивним ефектом від лікування. В 

активний період доби у пацієнтів, які приймали бісопролол, відбулося достовірне  
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підвищення стрес-індексу в 2 рази. Величина сумарної напруги варіабельності 

серцевого ритму  достовірно  знизилася на 56,82 %, і  це відбулося за рахунок усіх 

її складових. Лікування бісопрололом  призвело до достовірного зниження 

величини спектрів варіабельності серцевого ритму з однаковою. Що стосується 

показників турбулентності серцевого ритму, то під дією бісопролола – достовірно  

підвищився То показник, і якщо до початку лікування він був у межах норми, то 

після – низьким. Нахил турбулентності серцевого ритму – знизився на фоні 

лікування на 19,5%, але це було не достовірне зниження показника. Отже, на 

основі отриманих даних можна стверджувати, що прийом бісопрололапацієтами з 

ішемічною хворобою серця та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму 

призводить до достовірно підвищення стрес-індекса, зниження сумарної напруги 

регуляції організму, як парасимпатичної, так і симпатичної ланок вегетативної 

нервової системи та вазомоторного центру. Хоча зміни у співвідношені 

активності підкоркового симпатичного нервової центру та парасимпатичної 

вегетативної нервової системи не відбуваються. Прийом бісопролола підвищує 

індекс централізації, особливо це відчутно у пасивний період доби.  Показник 

початку турбулентності серцевого ритму в пацієнтів на фоні лікування 

бісопролола підвищується і виходить за допустимі норми.  Нахил турбулентності 

серцевого ритму недостовірно знижується, але тримається в фізіологічно 

допустимих межах. Додавання до бета блокатора фосфокреатина привело до 

недостовірного зниження тривалості інтервалу Q-T. У зміні показників 

турбулентності серцевого ритму, на фоні лікування бісопрололом та 

фосфокреатина спостерігалася позитивна динаміка.  Так початок турбулентності 

серцевого ритму – знизився на 21,98%. А нахил турбулентності – знизився всього 

на 8,95%. Під час проведення аналізу впливу різних схем лікування на 

коефіцієнти потужності серцевого ритму було встановлено що обидві схеми 

мають досить прогностично сприятливий ефект. Що суто сам бісопролол, що 

комбінація бісопролол з фосфокреатином знижують показник пришвидшення та 

підвищують показник сповільнення серцевого ритму. Але є суттєва різниця в їх 

антифібриляторному захисті. Сам бісопроолол призводить до зниження показника 
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пришвидшення серцевого ритму, а комбінація препаратів - до більш 

фізіологічного підвищення показника сповільнення серцевого ритму 

антифібриляторна дія комбінації бісопролол-фософокреатин відбувається за 

рахунок більш фізіологічного захисту, а саме збільшення активності 

парасимпатичної системи. І це є ще одним вагомим фактором  у виборі комбінації 

бісопролол-фосфокреатин для лікування  пацієнтів із постінфарктним 

кардіосклерозом, ускладненим порушенням серцевого ритму за типом 

шлуночкової екстрасистолії різного ступеня градації.  Аналізуючи зміни 

показників варіабельності та турбулентності серцевого ритму, можна 

ствержувати, що на фоні комплексного лікування ішемічної хвороби серця з 

наявним явищем турбулентності серцевого ритму достовірної зміни в показниках 

ВСТ та ТСР не відбулося.  Додавання до бета-адреноблокатора фосфокреатина  

дозволила зберегти фізіологічну величину та активність вегетативної нервової 

системи та вазомоторного центру і  знизити рівень початку турбулентності 

серцевого ритму та втримати величину нахилу турбулентності серцевого ритму. 

         Останнім і напевне найважливішим завданням роботи було все ж таки 

розробка та впровадження клініко-діагнотичного алгоритму ведення хворих із 

високим та дуже високим серцево-судинним ризиком на основі сформованої 

концепції значення варіабельності та турбулентності серцевого ритму у такого 

контингенту хворих.  

      Із метою розробки та впровадження концепції профілактики та лікування 

фатальних ускладнень у популяції осіб із  високим і дуже високим серцево-

судинним ризиком на підставі оцінки стану варіабельності та турбулентності 

серцевого ритму, величини коефіцієнта сповільнення серцевого  ритму - 

deceleration capacity (DC) та довжини інтервалу Q-T  було створено шкалу 

прогнозування ризику виникнення та прогресування життєво-небезпечних 

аритмій та раптової серцевої смерті у хворих з високим та дуже високим серцево-

судинним ризиком та хворих на серцево-судинні захворювання. «Шкала 

прогнозування раптової серцевої смерті ( шкала ПРС) або Sudden Death Forecast 

scale (SDF scale)» - це шкала прогнозування  ризику виникнення та прогресування 
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життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті у хворих з високим та 

дуже високим серцево-судинним ризиком та хворих на серцево-судинні 

захворювання на підставі оцінки стану варіабельності та турбулентності 

серцевого ритму. Сумісно з науковцями Національного Аерокосмічного 

Університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський  авіаційний інститут» (акад. 

Зеленський А.А, к.тех.н Шульгін В.І., к.тех.н Наседкін К.В., Федотенко В.В., 

Печенін А.В.) на основі данної шкали було створено програмне забезпечення 

розрахунку шкали ризику виникнення та прогресування життєво-небезпечних 

аритмій та раптової серцевої смерті у хворих із високим та дуже високим серцево-

судинним ризиком та хворих на серцево-судинні захворювання, яке 

використовується в системі холтерівського моніторування варіабельності та 

турбулентності серцевого ритму «CardioSens» (ХАІ-Медика,Україна м.Харків) .  

Під час створення шкали базувалися  на рекомендація,  протоколах , стандартах 

розроблених  International Society for Holter and Nonivasive Electrophysiology 

Consensus (2008) , American Heart Association/American College of Cardiology 

Foundation/Heart Rhythm Society Scientific Statement on noninvasive risk 

stratification techniques for identifying patients at risk for sudden cardiac death (2013), 

Heart rate vareability. Standarts of measurement, physiologycal interpretation and 

clinical use. Task Forse of European Society of Cardiology and The North American 

Society of Pacing and Electrophysiology (2009),  робочої групи біологічних сигналів  

Мюнхенського Технічного Університету під керівництвом Professor Dr. Georg 

Schmidt  (Working Group of Biological Signal Analyses in Technische Universität 

München) та затверджений  International Society for Holter and Nonivasive 

Electrophysiology Consensus та  American Heart Association/American College of 

Cardiology Foundation/Heart Rhythm Society Scientific в 2008 роках та  результатів 

власних досліджень [208, 209, 212, 221, 223, 226, ,227, 229, 256, 270, 283].  

        За  основу шкали ми взяли систему ПРС (показник активності регуляторних 

систем). Значення ПРС виражаються в балах від 1 до 10. Розподіл  балів був 

зроблений згідно з прогностичною цінністю кожного з показників. Із показників 

варіабельності серцевого ритму було вибрано :  TP (сумарна потужність спектра 



328 

 

варіабельності серцевого ритму або  сумарний рівень активності регуляторних 

систем) – 1 бал, LF/HF – (відношення значень низькочастотного і 

високочастотного компонента варіабельності серцевого ритму - Співвідношення 

рівнів активності центрального і автономного контурів регуляції) – 1бал , HF 

(потужність спектра високочастотного компонента варіабельності, що вказує на  

рівень активності парасимпатичної ланки регуляції організму) – 1бал. Зміна 

показників турбулентності серцевого ритму - параметри  акселерації ТО   та  

децелерації  ТS синусового циклу оцінені по 2 бали кожний. Скорочення 

коефіцієнта сповільнення серцевого ритму (DC) – 2  бали, подовження  інтерівалу 

Q-T  було оцінено  1 балом.   Нарахування балів відбувається при переході 

показника за фізіологічно допустимі норми. 

      На підставі аналізу значень ПРС можуть бути діагностовані наступні 

функціональні стани: 

1. Стан оптимального напруги регуляторних систем, необхідний для підтримки 

активної рівноваги організму і зовнішнього середовища. Ризик появи життєво-

небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті є дуже низьким (норма, ПРС = 1-

2). 1 бал – вказує на оптимальний ступінь адаптації серцево-судинної системи  в 

умовах зовнішнього середовища.  2 бала  - вказує за задовільний ступінь адаптації 

серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього середовища.  

2. Стан помірного напруги регуляторних систем, коли для адаптації до умов 

навколишнього середовища організму потрібні додаткові функціональні резерви. 

Такі стани виникають у процесі адаптації до трудової діяльності, під час 

емоційного стресу або  дії несприятливих екологічних факторів. Ризик появи 

життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті є низьким (ПРС = 3-4).   

3 бала  - вказує за неповний ступінь адаптації серцево-судинної системи  в умовах 

зовнішнього середовища.   4 бали  - вказує за короткочасну  ступінь адаптації 

серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього середовища. 

3. Стан вираженого напруги регуляторних систем, пов'язаний з активною 

мобілізацією захисних механізмів, у тому числі з підвищенням активності 

симпатико-адреналової системи і системи гіпофіз-наднирники. Ризик появи 
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життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті є  помірним. (ПРС = 5-

6). 5  балів  - недостатній ступінь адаптації серцево-судинної системи  в умовах 

зовнішнього середовища. 6  балів  - незадовільний  ступінь адаптації серцево-

судинної системи  в умовах зовнішнього середовища, але гемостаз організму 

збережений. 

4. Стан перенапруги регуляторних систем, для якого характерна неспроможність 

захисно-пристосувальних механізмів, їх нездатність забезпечити адекватну 

реакцію організму на вплив факторів навколишнього середовища. Тут 

надлишкова активація регуляторних систем вже не підкріплюється відповідними 

функціональними резервами. Ризик появи життєво-небезпечних аритмій та 

раптової серцевої смерті є  високим (ПРС = 6-8). 7  балів  - незадовільний  ступінь 

адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього середовища, але 

гемостаз організму збережений , працює в стані компенсації. 8 балів – не 

специфічні преморбітні стани, гемостаз порушений, компенсація порушена. 

5. Стан виснаження (астенізація) регуляторних систем, при якому активність 

керуючих механізмів знижується (недостатність механізмів регуляції), і 

з'являються характерні ознаки патології. Тут специфічні зміни чітко переважають 

над неспецифічними. Ризик появи життєво-небезпечних аритмій та раптової 

серцевої смерті є дуже високим.  (ПРС = 8-10).  9 балів – специфічні преморбітні 

стани. 10 – балів – нозоологічні форми патології. 

      Програмою передбачена видача на екран і до друку спеціального висновку за 

результатами обчислення ПРС. Цей висновок супроводжується графіком у 

вигляді «сходів станів» розробленої в області до нозологічної діагностики. При 

цьому виділяються три зони функціональних станів для наочності представлених 

у вигляді «світлофора». Шкала «Світлофор» добре зрозуміла для кожної людині, 

водія чи пішохода. ЗЕЛЕНИЙ колір означає, що все гаразд, можна рухатися далі 

без побоювань. Не потрібно жодних спеціальних заходів щодо профілактики та 

лікування. ЖОВТИЙ - вказує на необхідність підвищеної уваги до свого здоров'я. 

Функціональний стан організму такий, що «потрібно зупинитися і озирнутися, 

перш ніж рухатися далі». Іншими словами, тут ідеться  про необхідність 
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проведення оздоровчих і профілактичних заходів, про більш уважне ставлення до 

свого стану. Нарешті, ЧЕРВОНИЙ попереджає, що далі рухатися не можна, 

необхідно вжити серйозні заходи щодо покращення свого здоров'я. Тут потрібні 

спочатку діагностика, а потім і лікування можливих захворювань.  Виділення 

зеленої, жовтої і червоної зон здоров'я дозволяє характеризувати функціональний 

стан людини з точки зору ризику розвитку хвороби. Для кожного ступеня «сходи 

станів» передбачено «діагноз» функціонального стану за ступенем вираженості 

напруги регуляторних систем.  

         Крім того, є можливість принадлежності обстежуваного до одного з 4 

функціональних станів за прийнятою у донозологічної діагностиці класифікацією: 

-  Стан норми або стан задовільною адаптації, 

-  Стан функціональної напруги, 

-  Стан перенапруги або стан незадовільної адаптації, 

- Стан виснаження регуляторних систем або зрив адаптації. 

- Ризик появи життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті. 

          Необхідно відзначити, що ПРС немає аналогів в зарубіжних дослідженнях, 

оскільки на даний час, судячи зі стандартів, запропонованих Європейським 

товариством кардіологів та Північно-Американським товариством із 

електрофізіології, їх основна увага не зосереджена на можливості використання 

аналізу варіабельності серцевого ритму для оцінки вегетативного гомеостазу, 

співвідношення активностей симпатичного і парасимпатичного відділів 

вегетативної нервової системи і стану барорефлекторной функції, немає програми 

чи калькулятора щодо прогнозуванню появи життєво-небезпечних порушень 

серцевого ритму на основі сукупного значення показників як варіабельності, так і  

турбулентності серцевого ритму. Дана шкала впроваджена в базову програму 

холтерівського моніторування варіабельності та турбулентності серцевого ритму 

«СardioSens» ( ХАІ-Медіка, Харків, Україна).  

        Під час аналізу показники обстежених груп нами було встановлено, що 

нажаль достовірної різниці в рівні адаптації системи гемостазу практично 

здорових осіб і людей з факторами ризику, чи вже наявним серцево- судинним 
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захворюваням немає, крім курців тютюну. Практично вся популяція  людей  в 

Україні перебуває в умовах  помірного напруження регуляторних систем, коли 

для адаптації до умов навколишнього середовища організму їм  потрібні 

додаткові функціональні резерви. Такі стани виникають у процесі адаптації до 

трудової діяльності, при емоційному стресі або при дії несприятливих 

екологічних факторів. Ризик появи життєво-небезпечних аритмій та раптової 

серцевої смерті  у них  є низьким. В    осіб із ішемічною хворобою серця та осіб із 

дуже високим серцево-судинним ризиком характерний  недостатній ступінь 

адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього середовища, стан 

вираженої напруги регуляторних систем,  пов'язаний з активною мобілізацією 

захисних механізмів, у тому числі підвищенням активності симпатико-

адреналової системи і системи гіпофіз-наднирники. Ризик появи життєво-

небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті  помірний. Це ще раз 

підтверджує тезу: між дуже високим ризиком серцево-судинних подій і 

захворюванням практично немає різниці.  Даний фрагмент роботи показав, що 

саме серед курців тютюну є   незадовільний ступінь адаптації серцево-судинної 

системи в умовах зовнішнього середовища. І теза, що паління знижує стан 

стресогенності є самообманом. Можливо,  на психологічному рівні і є така 

тенденція, але на рівні фізіологічних процесів в організмі  - ні. Особливо це 

характерно  для осіб  із турбулентністю серцевого ритму, у яких  достатній 

ступінь адаптації серцево-судинної системи  в умовах зовнішнього середовища, 

стан вираженої напруги регуляторних систем,  пов'язаний з активною 

мобілізацією захисних механізмів, у тому числі підвищенням активності 

симпатико-адреналової системи і системи гіпофіз-наднирники, ризик появи 

життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті є  помірним. Про 

достовірні зміни осіб із і без явища турбулентності серцевого ритму у межах 

одної групи не можна ствержувати.  

         За наявності адекватних діагностичних засобів і достатньої наполегливості 

дослідників навіть у випадках раптової серцевої смерті з нормальним або майже 

нормальним серцем можна виявити порушення структурно-функціонального 
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стану міокарда. Незалежними механізмами патогенезу РСС у молодих людей 

може стати минуча дія тригерів (запускаючи факторів), вроджені або набуті 

порушення реполяризації, а також зміни міокарда, які важко або неможливо 

встановити доступними інструментальними методами дослідження і саме 

дослідження варіабельності та турбулентності серцевого ритму є тим раннім 

методом діагностики. Таким чином, розглядаючи стратегію  первинної 

профілактики  серцево-судинних захворювань  та пов’язаних з ними наслідків, 

можна стверджувати,  що турбулентність серцевого ритма є в більшій мірі 

маркером, а не метою для лікування. Під час  вторинної профілактики  та 

реабілітації підвищений рівень турбулентності серцевого ритму є 

загальноприйнятою метою, на яку потрібно здійснювати терапевтичний вплив, 

при цьому  стратегія лікування повинна включати  в себе призначення лікарських 

засобів та зміну способу життя.  

       У режимі реального часу роль парасимпатичної і симпатичної нервової 

системи на серцево-судинну систему  важко контролювати, але фізіологічні 

явища зміни  проміжків між ударами серця, спричинені впливом вегетативної 

нервової системи  можуть бути виміряні і обчисленими. Велика кількість  

досліджень показало, що цю роль можна  відобразити  за допомогою 

неінвазивних електрофізіологічних досліджень, таких, як:   варіабельності 

серцевого ритму (ВСР), турбулентність серцевого ритма, коефіцієнти 

сповільнення ритму - deceleration capacity (DC) та прискореня серцевого ритму  

acceleration capacity (AC) [5,9,161].   В роботах останніх десятиліть  варіабельність 

та турбулентність серцевого ритма   розглядається, як  перспективний  маркер 

сильного  взаємозв'язку між вегетативної нервової діяльністю нервової системи та 

серцево-судинною смертністю [143,195,259]. Робота практикуючого лікаря  

відображає тенденції, які спостерігаються в сучасному суспільстві. На даний час 

лікарську діяльність характеризує потреба в осмисленні  реальності, існуючих 

стереотипів, підходів до діагностики  та лікування,  реалями впровадження 

сучасних медичних технологій у загально-прийняту клінічну практику. 
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ВИСНОВКИ 

 

       У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове рішення наукової 

проблеми  сучасної кардіології з  розробки та впровадження концепції 

профілактики та лікування фатальних ускладнень серцевого ритму в популяції 

осіб із високим і дуже високим серцево-судинним ризиком на підставі оцінки 
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стану варіабельності та турбулентності серцевого ритму, електричної 

нестабільності міокарда,  прогресування шлуночкових  аритмій, виникнення 

фібриляції шлуночків та раптової серцевої смерті.  

 

1. У 44,8% випадків особам із дуже високим серцево-судинним ризиком 

властива турбулентність серцевого ритму. Найвищий рівень розповсюдження  

політопної екстрасистолії    є  серед  осіб із дуже високим кардіоваскулярним 

ризиком і відповідно складає  69,6%,   і  на 21,7%  перевищує показник практично 

здорових осіб (р<0,01). Частота  небезпечних для життя аритмій в осіб із дуже 

високим серцево-судинним ризиком  складає  26,6 %. У 13,2 % осіб, які перенесли 

у минулому інфаркт міокарда має місце шлуночкова екстрасистолія високих 

градацій. У 59,4 % в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком  та у 43,0 % 

осіб, які перенесли у минулому інфаркт міокарда  з супутнім шлуночковим 

ектопізмом наявна екстрасистолія високих градацій. Прогностично-небезпечні 

рівні турбулентності серцевого ритму властиві 13, 0 %  осіб із дуже високим 

серцево-судинним  ризиком  і 11,1% осіб із перенесеним інфарктом міокарда.  

2. В осіб із турбулентністю серцевого  ритму  в порівнянні з особами без 

турбулентності  спостерігається систолічне потовщення міжшлуночкової 

перетинки лівого шлуночку, зокрема  в осіб із дуже високим серцево-судинним 

ризиком на 51,0% (р<0,001) та в осіб із перенесеним інфарктом міокарда  на 

21,3% (р<0,01). Для  всіх осіб із турбулентністю серцевого ритму характерна 

наявність упродовж доби  підйоми діастолічного артеріального тиску. В осіб із 

дуже високим серцево-судинним ризиком відмічається достовірне зниження 

концентрації загального  кальцію в плазмі крові (2,16±0,03) ммоль/л і підвищення  

магнію (1,05±0,03) ммоль/л  (р<0,01). 

3. В осіб без супутнього явища турбулентності серцевого ритму 

спостерігаються такі особливості варіабельності серцевого ритму: в осіб із 

постінфарктним кардіосклерозом  рівень стресогенності   є достовірно вищим у 

пасивний період доби (на 37,0%, р<0,001); у  осіб із дуже високим серцево-

судинним ризиком за шкалою SCORE у нічний час достовірно вищою є 
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активність симпатичної ланки вегетативної нервової системи  (на 10,0%, р<0,01); 

у осіб із високим  серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE в активний 

період доби достовірно нижчою є активність вазомоторного центру   (на 20,0%, 

р<0,01)  та симпатичної ланки вегетативної нервової системи (36,4%, р<0,01), у 

пасивний період достовірно нижча   активність вазомоторного центру (19,1% , 

р<0,01). 

4. Хворим на ішемічну хворобу серця  з перенесеним у минулому інфарктом 

міокарда та турбулентністю серцевого ритму характерна гіперпарасимпатикотонія 

в активний період доби (активність є вищою у 2,06 раза, р<0,01) та наростання  

стрес індексу  в пасивний період доби  на 54,0% (р<0,01). В осіб із дуже  високим 

серцево-судинним ризиком  упродовж усієї доби достовірно вищим  є стрес 

індекс  на 57,3%, (р<0,01). В осіб із високим серцево-судинним ризиком вища   

активність парасимпатичної ланки регуляції в активний період доби  на 77,0% 

(р<0,01) та  величина параметра акселерації турбулентності серцевого ритму на 

88,0% (р<0,01). 

5. За наявності турбулентності серцевого ритму констатуються наступні 

особливості варіабельності серцевого ритму: у пацієнтів  із ішемічною хворобою 

серця  вищим є стрес-індекс у  пасивний період доби на 76,0% (р<0,01) та  

достовірно вища активність парасимпатичної нервової системи вдень і 2,2 раза  

(р<0,01); в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE з 

явищем турбулентності серцевого ритму  достовірно вищим є стрес індекс у 

пасивний період доби на 37,3% (р<0,01) і достовірно вищою є активність 

парасимпатичної нервової системи в 2,7 раза в день і 2,5 раза вночі (р<0,001),  

вазомоторного центру  на 49,4% вдень і 47,0% вночі (р<0,01); у осіб із високим 

серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE  - достовірно вищим є стрес-індекс   

на 71,0% (р<0,01)  та активність парасимпатичної нервової системи в 2 рази 

(р<0,01) протягом  усієї доби.  

6. Застосування на фоні стандартної схеми лікування ішемічної хвороби серця 

ускладненої  порушенням серцевого ритму по типу шлуночкової екстрасистолії  

фосфокреатину  дозволяє у 54,5%  хворих досягнути повної редукції ектопізму і 
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достовірно знизити градацію шлуночкової екстрасистолії (р<0,01). У пацієнтів із 

ішемічною хворобою серця застосування бісопролола  підвищує індекс 

стресогенності у 2 рази в день і у 1,5 раза вночі (р<0,01) та  початок 

турбулентності серцевого ритму  у 2 рази (р<0,01) упродовж усієї доби. На фоні 

призначення лише бісопролола достовірно знижується показник загальної 

напруги регуляторної ланки  у 1,7 раза вдень і в 1,6 раза відповідно вночі (р<0,01) 

та  показник пришвидшення серцевого ритму  на 37,7% (р<0,01). Поєднання 

бісопрололу з фософокреатином знижує стрес-індекс на 20,0%  (р<0,05), дозволяє 

стримати зниження рівня ТР та НF (р<0,05). Застосування бісопрололу та 

фософокреатину достовірно знижує активність симпатичної ланки на 36,3% 

(р<0,01), підвищує активність парасимпатичної ланки на 35,5% (р<0,01) і 

антифібриляторний  захист організму, знижує початок турбулентності серцевого 

ритму на 22,2% (р<0,05),  призводить до  підвищення показника сповільнення 

серцевого ритму  на 24,6% (р<0,01). 

7.  Прояв турбулентності серцевого ритму  пов’язаний з функціональним 

станом парасимпатичної нервової системи (rxy=0,9). Аналогічний  прямий 

кореляційний зв'язок був встановлений при дослідженні коефіцієнта децелерації 

синусового ритму, і було доведено, що зниження антифібриляторного захисту 

міокарда, перш за все, пов’язане зі зниженням активності парасимпатичної 

системи (rxy=0,9), а не з гіперсимпатикотонією (rxy=0,6).  Не було встановлено 

кореляційного зв’язку впливу сталого сповільнення серцевого ритму (DC) та  

величини почащення синусового ритму відразу після шлуночкової 

екстрасистоли (ТO), чи  інтенсивності сповільнення синусового ритму (TS) 

(rxy=0,2).  

8. Застосування шкали прогнозування раптової серцевої смерті дозволяє 

проводити профілактику, ранню діагностику та вносити корекції в лікування 

фатальних ускладнень серцевого ритму в популяції осіб із високим і дуже 

високим серцево-судинним ризиком та у пацієнтів із наявними захворюваннями 

серцево-судинної системи. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1.   У хворих на ішемічну хворобу серця та в осіб із факторами ризику появи 

серцево-судинних захворювань доцільно  визначати варіабельність та 

турбулентність  серцевого ритму, із визначенням коефіцієнтів уповільнення та 

прискорення серцевого  ритму. 

2. При обстежені хворих із турбулентністю серцевого ритму доцільно зважити 

на наявність паління, як фактор ризику виникнення серцево-судинних 
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захворювань, що достовірно збільшує частоту появи політопного порушення 

серцевого ритму, так і окремо сприяє достовірно вищому поширенню 

шлуночкової екстрасистолії.  

3. В осіб із наявною турбулентністю серцевого ритму, на відміну від осіб без 

даного явища наявна більша товщина  міжшлуночкової перетинки задньої стінки 

лівого шлуночка особливо у систолу, і характерні нетривалі, раптові, упродовж 

доби  підйоми діастолічного артеріального тиску. 

4. Із метою прогнозування  ризику виникнення та прогресування життєво-

небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті у хворих із високим та дуже 

високим серцево-судинним ризиком та хворих на серцево-судинні захворювання 

рекомендовано використовувати шкалу прогнозування раптової серцевої смерті. 

5. При виборі антиаритмічного середника слід враховувати стан вегетативної 

регуляції серцевої діяльності. Дослідження варіабельності серцевого ритму 

дозволяє провести вибір оптимальної медикаментозної терапії з урахуванням 

фону  вегетативної  регуляції  серця, здійснити   контроль щодо ефективності  

проведеної терапії,  корекції дози препаратів.   

6.     У базову терапію хворих із постінфарктним кардіосклерозом та супутньою 

шлуночковою ектопією  різного ступеня градації та турбулентністю серцевого 

ритму слід диференційовано використовувати  бета-адреноблокатор бісопролол у 

дозі  5±2,5 мг та  фосфокреатин  - внутрішньовенно 1 г  на добу  протягом 14 діб.  
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