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ПЕРЕЛІК  УМОВНИХ  ПОЗНАЧЕНЬ  

 

АГ 

АТ 

β-АБ 

ББІМ 

БІМ 

ВЕМ  

ВСР  

ВТСЛШ  

ГІМ (ІМ)  

Гц 

ЕД  

ДАТ 

ЕКГ  

Ет-1 

ЕхоКГ 

ЖА 

ЗСЗ 

ЗФВ 

ІАПФ  

ІБ  

ІХС  

КДО 

КСО 

КДР 

КСР  

ЛШ  

МІ 

ПЗ 

ПКЗ  

РЕФ  

РФФ 

САТ 

– артеріальна гіпертензія  

– артеріальний тиск  

– бета-адреноблокатор  

– безбольова ішемія міокарда  

– больова ішемія міокарда  

– велоергометрія  

– варіабельність серцевого ритму  

– відносна товщина стінки лівого шлуночка  

гострий інфаркт міокарда (інфаркт міокарда)  

– гомоцистеїн  

–ендотеліальна дисфункція  

– діастолічний артеріальний тиск  

– електрокардіографія  

– ендотелін-1 

– ехокардіографія  

– життєва активність  

– загальний стан здоров’я  

– загальна фракція викиду  

– інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту  

– інтенсивність болю  

– ішемічна хвороба серця  

– кінцевий діастолічний об’єм  

– кінцевий систолічний об’єм  

– кінцевий діастолічний розмір  

– кінцевий систолічний розмір  

– лівий шлуночок  

– міокардіальна ішемія  

– психічне здоров’я  

– психічний компонент здоров’я  

– рольове функціонування, зумовлене емоційним станом 

– рольове функціонування, зумовлене фізичним станом 

– систолічний артеріальний тиск  
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СІХС  

СН 

СС 

ССЗ 

СФ 

ТЗСЛШ 

ТМШП 

ФК  

ФКЗ 

ФФ 

ХМ ЕКГ  

ХСК  

ХС ЛПНГ  

ЧСС 

ЯЖ 

NO 

– стабільна ішемічна хвороба серця  

– серцева недостатність  

– стабільна стенокардія  

– серцево-судинні захворювання  

– соціальне функціонування  

– товщина задньої стінки лівого шлуночка 

– товщина міжшлуночкової перетинки  

– функціональний клас  

– фізичний компонент здоров’я  

– фізичне функціонування  

– Холтерівське моніторування ЕКГ  

– хвороби системи кровообігу  

– холестерин ліпопротеїнів низької густини  

– частота серцевих скорочень  

– якість життя  

– оксид азоту 
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ВСТУП 

 Актуальність теми 

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною 

смертності та інвалідності населення в більшості країн світу [17]. Очікується, 

що до 2030 р. понад 23 млн осіб помре від цих недуг. Серцево-судинні 

захворювання утримають першість серед причин смерті населення планети. 

Разом із тим, у розвинених країнах світу кількість смертей від серцево-

судинних захворювань знижується, а в тих, що розвиваються – стрімко 

зростає. Україна, на жаль, серед останніх [44]. 

Крім того, в Україні спостерігається значний внесок серцево-судинних 

захворювань у формування показника тягаря хвороб (DALY): у чоловіків – 

на 27 %, у жінок – на 33 % [18]. З 1991 року простежується стійка тенденція 

до зростання захворюваності на хвороби системи кровообігу – за цей період 

вона збільшилася вдвічі (до 4972 випадки на 100 тис. населення в 2013 році), 

а їхня поширеність – утричі (до 58429 на 100 тис.) [30]. У структурі кардіо-

васкулярної захворюваності дорослого населення «лідирують» гіпертонічна 

хвороба – 41% та ішемічна хвороба серця (ІХС) – 28%. Поширеність 

гіпертонічної хвороби серед населення за період 1991-2015 рр. зросла в 3,6 

раза, ІХС – у 3,3 раза [4, 228]. Особливо тривожить той факт, що хвороби 

системи кровообігу утримують пальму першості в структурі первинної 

інвалідності дорослого населення України та його смертності. Упродовж 

зазначеного періоду рівень смертності дорослого населення від серцево-

судинних захворювань в Україні зріс удвічі. 

Хоча за останні п’ять років спостерігається позитивна динаміка 

загального коефіцієнта смертності в Україні, але за підсумками 2014 року, 

він залишається одним із найвищих серед країн Європи [95]. Упродовж 

останнього часу структура смертності дорослого населення в Україні 

залишається незмінною, лідирують у ній хвороби системи кровообігу – 67 %, 

або 968 на 100 тис. населення [5]. Такий рівень «надсмертності» викликає 
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особливу тривогу, адже він має тривалу несприятливу динаміку, до того ж 

від ССЗ в Україні помирає багато людей працездатного віку. 

Вагомі досягнення в дослідженні патогенезу стабільної стенокардії 

(СС) стали підставою для зміни пріоритетів у діагностиці, лікуванні та 

профілактиці стабільної ІХС, яка залишається в розвинених країнах 

найпоширенішою причиною розвитку нестабільних форм ІХС та смертності 

внаслідок гострих коронарних синдромів [125]. На відміну від останніх, 

причинами СС найчастіше є стенозуюче атеросклеротичне ураження 

коронарного русла з неадекватним кровопостачанням міокарда та 

коронароспазм у відповідь на посилення адгезії та агрегації тромбоцитів [97]. 

Ведення хворих з ІХС – одна з найбільш суперечливих проблем 

сучасної кардіології. З одного боку, у сучасних терапевтичних стандартах 

досить чітко визначено тактику ведення хворих із гострим коронарним 

синдромом. Завдяки розвитку інвазивних технологій розширилися 

можливості «радикальних» реваскуляризаційних технологій: ангіопластики, 

стентування, аортокоронарного і мамокоронарного шунтування, які здатні 

істотно вплинути на якість життя хворих із гострими і, особливо, з 

хронічними формами ІХС [224]. Але вказані втручання мають істотні 

обмеження, оскільки не зможуть вплинути на перебіг атеросклеротичного 

процесу – основної причини ІХС і не виключають необхідності подальшої 

профілактичної терапії. У клінічній практиці залишається актуальним 

питання щодо оптимального медикаментозного лікування хронічної ІХС. В 

1997 році з’явилися перші узгоджені рекомендації Європейського 

кардіологічного товариства з лікування стабільної стенокардії [80]. Подальша 

еволюція терапевтичних підходів була узагальнена в рекомендаціях 

Американської колегії кардіологів і Американської кардіологічної асоціації 

(АСС/АНА) 2012 року [61]. Крім того, останнім часом здійснено низку 

великих контрольованих рандомізованих багатоцентрових досліджень, які 

можуть вплинути на тактику ведення хворих із СС [63, 118, 136, 148]. 
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Згідно з результатами досліджень BARI 2D і СОURAGE, оптимально 

підібрана антиангінальна терапія в пацієнтів зі СС у довготривалій 

перспективі не поступається за ефективністю методам інвазивного лікування 

[98, 239]. 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) відіграє дуже важливу роль у 

патогенезі ІХС і часто характеризується як головна детермінанта ішемії 

міокарда [65, 79]. ЧСС у стані спокою розглядають у теперішній час як 

основний фактор, що визначає потребу міокарда в кисні та рівень 

метаболічних потреб організму, а їхнє збільшення асоціюють зі значним 

підвищенням кардіо-васкулярної та загальної смертності в пацієнтів з ІХС 

[66, 128, 205]. 

У ряді досліджень [67, 214] був доведений зв’язок ЧСС під час 

госпіталізації з летальністю хворих, що перенесли інфаркт міокарда, яка 

може бути в значній мірі незалежною від інших факторів ризику, зокрема 

таких як серцева недостатність (СН) і систолічна дисфункція лівого 

шлуночка (ЛШ). 

Метою лікування пацієнтів зі СС є поліпшення прогнозу шляхом 

запобігання інфаркту міокарда та смертності через зменшення частоти 

епізодів нестабільності атеросклеротичної бляшки, її стабілізацію, зниження 

інтенсивності запалення та збереження ендотеліальної функції, 

попередження тромбозу в разі ендотеліальної дисфункції та руйнації 

атеросклеротичної бляшки. 

Завдання фармакотерапії СС насамперед полягає в поліпшенні якості 

життя через зменшення ступеня тяжкості клінічних проявів і/або частоти 

симптомів цього захворювання. 

Сучасні технології лікування ІХС спрямовані на поліпшення 

транспортування кисню до клітини (завдяки дії коронаролітиків і поліпшення 

міокардіальної перфузії) та зменшення потреби клітин міокарда в кисні, 

завдяки дії бета-адреноблокаторів (β-АБ), які водночас знижують 

скоротливість міокарда, рівень АТ, уповільнюють серцевий ритм. 
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Серед лікарських засобів, які використовуються в лікуванні серцево-

судинних захворювань зі здатністю зменшувати ЧСС, чільне місце займають 

β-АБ та антагоністи кальцію недигідропіридинового ряду. Механізм дії β-АБ 

і антагоністів кальцію неспецифічний. Поряд зі зниженням ЧСС ці препарати 

володіють рядом інших (плейотропних) ефектів. Як відомо, застосування β-

АБ значно обмежується через їхній неселективний негативний вплив на 

бронхи та периферійні судини. Наявність від’ємного інотропного ефекту в 

недигідропіридинових антагоністів кальцію лімітує їхнє використання в 

пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка [221, 229, 240]. У 

зв’язку з цим пошук нових препаратів із поліпшеними властивостями щодо 

покращення синтезу АТФ через зниження ЧСС є пріоритетним  напрямком у 

лікуванні хронічної ІХС. 

Останнім часом для лікування СС став використовуватися інгібітор Іf-

каналів івабрадин, який довів свою антиангінальну й антиішемічну 

ефективність у пацієнтів з хронічною ІХС [7, 20, 65, 179]. При цьому у 

великих рандомізованих багатоцентрових дослідженнях івабрадин не 

порівнювався з такими β-АБ, як бісопролол та карведилол, які раніше довели 

свою ефективність у пацієнтів із хронічною ІХС [91, 223]. Доведено, що 

бісопролол та карведилол більш перспективні β-АБ [96, 236], ніж, наприклад, 

атенолол, який використовувався як препарат порівняння з івабрадином, 

оскільки атенолол не показав позитивного впливу на розвиток серцево-

судинних ускладнень, не поліпшував фізичний стан пацієнтів з інфарктом 

міокарда та не зменшував ризик його повторного виникнення [105]. 

Разом із тим, є цілий ряд нез’ясованих питань відносно ґенезу та 

прогресування симптомів СС. Незважаючи на наявність великого наукового і 

практичного матеріалу щодо основних принципів діагностики та 

медикаментозного лікування даного захворювання, залишається багато 

нез'ясованих питань щодо клініко-патогенетичних особливостей її перебігу, 

які визначають у великій мірі подальший прогноз можливих ускладнень і 

смертності. Упродовж останніх років вплив на традиційні фактори ризику 
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(артеріальну гіпертензію, гіперхолестеринемію, інсулінорезистентність тощо) 

у поліпшенні прогнозу хворих на хронічну ІХС не зовсім виправдовує 

сподівання кардіологічної спільноти [47, 62, 215]. Навіть при вдалій корекції 

вищеперерахованих чинників резидуальний ризик смертності в пацієнтів із 

хронічною ІХС, особливо з супутньою СН, залишається досить високим. У 

зв’язку з цим виявлення й ефективна корекція збільшеної ЧСС відкриває нові 

перспективи та можливості впливу на тривалість і якість життя таких 

пацієнтів [71, 133]. 

Незважаючи на появу в останні роки повідомлень про покращення 

ендотеліальної функції на фоні прийому івабрадину в експериментальних 

тварин [103, 166], питання про його вплив на ендотеліальну функцію до кінця 

не вивчений, зокрема не об’єктивізована динаміка рівнів ендотеліну-1 та 

гомоцистеїну в сироватці крові даної категорії пацієнтів. Відкритим 

залишається й питання про поліпшення якості життя хворих на хронічну 

ІХС, можливості ведення ними активного способу життя тощо [124, 231, 

254]. Не виокремлені також особливості впливу β-АБ та івабрадину на 

варіабельність серцевого ритму, що дозволило б уточнити характерні 

критерії впливу цих препаратів на функціональний стан лівого шлуночка. У 

літературі до тепер немає чітких рекомендацій щодо показань до 

застосування івабрадину та β-АБ. 

У зв’язку з викладеним вище актуальним є порівняльне дослідження 

ефективності івабрадину та бета-блокаторів бісопрололу та карведилолу в 

лікуванні пацієнтів із хронічною (стабільною) ІХС, зокрема із СС. 

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

Дисертаційне дослідження виконане в рамках науково-дослідних робіт 

кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб «Особливості циркадіанних 

оксидативних порушень, змін вегетативного тонусу у хворих на 

ревматоїдний артрит, подагру та дифузні ураження печінки невірусного 

походження, обґрунтування вдосконалення терапії» (№ держреєстрації 

0110U003077) та «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованих 
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способів лікування хворих на артеріальну гіпертензію, дифузні ураження 

печінки невірусного походження та хронічні дерматози з урахуванням стану 

ендокринної, імунної систем, кишкового біоценозу та метаболічних 

процесів» (№ держреєстрації 0115U002763). Дисертант є співавтором обох 

зазначених тем. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування пацієнтів зі 

стабільною стенокардією на основі порівняння ефективності застосування 

бета-адреноблокаторів бісопролола і карведилола та інгібітора Іf-рецепторів 

івабрадину шляхом вивчення їхнього впливу на клінічний перебіг 

захворювання, якість життя таких хворих, показники добового 

моніторування електрокардіограми, функціональний стан міокарда, 

толерантність до фізичного навантаження, нейрогуморальні показники та 

віддалений прогноз. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити вплив комплексного лікування з залученням бісопрололу, 

карведилолу та івабрадину на клінічний перебіг стабільної стенокардії і 

якість життя обстежених пацієнтів із використанням опитувальника SF-

36. 

2. Вивчити зміни критеріїв ішемії міокарда (кількість епізодів ішемії, їхня 

середня та сумарна тривалість) за результатами холтерівського 

моніторування електрокардіограми у хворих на стабільну стенокардію 

на тлі комплексного лікування з залученням бісопрололу або 

карведилолу або івабрадину. 

3. Дослідити динаміку варіабельності серцевого ритму за даними 

холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих на 

стабільну стенокардію, залежно від призначених схем терапії, та 

простежити взаємозв’язок з рівнем гомоцистеїну та ендотеліну-1. 

4. Вивчити зміни показників внутрішньосерцевої гемодинаміки хворих на 

стабільну стенокардію за даними ехокардіографії на тлі комплексного 

лікування з залученням бісопрололу або карведилолу або івабрадину. 
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5. Дослідити вплив препаратів, що вивчаються, на динаміку толерантності 

до фізичного навантаження хворих на стабільну стенокардію, за даними 

велоергометрії. 

6. Вивчити вплив комплексного лікування з включенням бісопрололу або 

карведилолу та івабрадину на віддалений прогноз у пацієнтів зі 

стабільною стенокардією (через рік спостереження) та встановити 

диференційовані підходи до призначення зазначених вище препаратів. 

Об’єкт дослідження. Перебіг СС на фоні комплексного лікування з 

залученням бісопрололу, карведилолу та івабрадину. 

Предмет дослідження. Динаміка СС, якості життя, показників 

ішемічного пошкодження, електричної нестабільності серцевого м’яза, 

варіабельності серцевого ритму, нейрогуморальної регуляції, 

функціонального стану міокарда, коронарного резерву та вивчення прогнозу 

в пацієнтів зі СС під впливом комплексного лікування з залученням 

бісопрололу, карведилолу та івабрадину. 

 Методи дослідження. Клініко-інструментальні і лабораторні: 

загальноклінічні - аналіз скарг, анамнезу захворювання, фізикального 

дослідження хворих, результатів ехокардіографії в М- та В-режимах, 

холтерівського моніторування електрокардіограми, велоергометрії, вивчення 

якості життя (ЯЖ) пацієнтів із використанням опитувальника SF-36; 

лабораторні дослідження - визначення рівня маркерів ендотеліальної 

дисфункції (ендотеліну-1,Ет-1) та гомоцистеїну (Гц), основних біохімічних 

показників крові. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено, що в 

лікуванні пацієнтів зі СС використання бета-адреноблокаторів (β-АБ) та 

івабрадину як доповнення до базової терапії справляє позитивний ефект на 

показники ЯЖ хворих на СС. У ряді випадків (вплив на такі складові, як 

фізичне функціонування та самооцінка психічного здоров’я) івабрадин мав 

переваги перед бісопрололом і карведилолом. Встановлено, що вагоме 

збільшення парасимпатичної складової спектра при оцінці варіабельності 
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серцевого ритму (ВСР) при проведенні холтерівського моніторування 

електрокардіограми (ХМ ЕКГ) частіше спостерігається на тлі прийому 

івабрадину. Виявлено сильний додатній кореляційний зв’язок між рівнем Ет-

1 та ЧСС, а найбільш ефективне зниження цих показників досягається на 

фоні прийому саме івабрадину. Доведено, що використання призначених 

схем лікування призводило до зниження рівня гомоцистеїнемії в обстежених 

хворих; при цьому виявлено сильний додатній кореляційний зв’язок між 

рівнем гомоцистеїнемії, ішемічними змінами та симпатикотонією. Показано, 

що івабрадин володіє більш значним коригуючим впливом на прояви 

ендотеліальної дисфункції (ЕД), у порівнянні з бісопрололом і карведилолом. 

Показано, що підібране лікування справляє позитивний вплив на основні 

показники гемодинаміки в пацієнтів зі СС: суттєво поліпшується скоротлива 

функція міокарда, що проявляється зростанням загальної фракції викиду 

(ЗФВ) уже через місяць лікування. Продемонстровано, що пацієнти, які 

отримували додатково до базової терапії івабрадин, характеризувалися 

найбільшим зростанням толерантності до фізичного навантаження. 

Практичне значення одержаних результатів. У ході дослідження 

обґрунтована доцільність встановлення ЯЖ пацієнтів, досягнення більш 

економної роботи серця через зменшення ЧСС, міокардіальної ішемії (МІ), 

уповільнення надмірної симпатичної та посилення парасимпатичної 

активності, міокардіальної дисфункції, підвищення толерантності до 

фізичного навантаження, зниження рівнів Ет-1 та Гц. Доведена здатність 

івабрадину більш ефективно долати міокардіальну дисфункцію. Розроблена й 

апробована схема комплексного, диференційованого, патогенетично 

обґрунтованого лікування хворих на СС із застосуванням бісопрололу або 

карведилолу або івабрадину з урахуванням динаміки надмірної ЧСС та 

можливості її утримання на оптимальному для хворих на СС рівні (58 – 64 

уд/хв). 

Впровадження результатів дослідження. Основні результати 

дисертації впроваджені в практику профільних відділень Хмельницького, 
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Чернівецького обласних клінічних кардіологічних диспансерів, Сумського 

обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, Івано-Франківської, 

Чернівецької міських клінічних лікарень, Дубівської районної лікарні 

Закарпатської області, Сторожинецької, Глибоцької ЦРЛ Чернівецької 

області, що підтверджено відповідними актами впроваджень. 

Дисертаційні дані впроваджені в навчальний процес кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб та кафедри внутрішньої медицини, фізичної 

реабілітації та спортивної медицини ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет»; кафедри сімейної та соціальної медицини 

та кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти медичного 

інституту Сумського державного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею здобувача. Ним особисто проведено інформаційний пошук і аналіз 

літератури за темою. Здобувачем обрано напрямок, об’єкт і методи 

дослідження; сформульовано мету і завдання роботи. Самостійно здійснено 

підбір хворих, проведена їхня рандомізація, виконані необхідні методи 

клінічного, лабораторного та інструментального дослідження, статистична 

обробка результатів, їхній науковий аналіз. Сформульовані основні 

положення та висновки роботи, розроблені практичні рекомендації, 

здійснено впровадження в лікарську практику. У наукових працях, що 

опубліковані в співавторстві, участь здобувача є визначальною і полягає у 

виконанні літературного пошуку, клінічно-лабораторних досліджень, обробці 

й аналізі отриманих даних. Висновки та практичні рекомендації 

сформульовані у співпраці з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного 

дослідження оприлюднені на спільному засіданні наукової комісії 

Буковинського державного медичного університету, кафедр внутрішніх 

хвороб, Чернівецького обласного товариства терапевтів ім. акад. В.Х. 

Василенка, асоціації кардіологів Північної Буковини, на науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 
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діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Івано-

Франківськ, 2012), ХІІІ Національному конгресі кардіологів України (Київ, 

2012), 95-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького 

персоналу Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 

2014), 96-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького 

персоналу Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 

2015), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Щорічні 

терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практика ХХІ 

століття» (Харків, 2015), міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасна медицина: актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи 

розвитку» (Одеса, 2015), ХVІ Національному конгресі кардіологів України 

(Київ, 2015), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Превентивна медицина: реалії та перспектива» (Чернівці, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з 

яких п’ять статей, чотири з них - у наукових фахових виданнях України, одна 

– в іноземному журналі (Georgian Medical News), що належить до 

міжнародних науково-метричних баз (MEDLINE, SCOPUS), і 10 статей та тез 

– у матеріалах наукових конгресів, пленумів, конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ГЕМОДИНАМІЧНІ ТА КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ПІДХОДИ 

ДО МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНИХ 

ФОРМ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 

(огляд літератури) 

 

Хвороби системи кровообігу в розвинених країнах світу за 

показниками медико-соціального навантаження вийшли на перше місце 

[109]. В Україні за останні 10 років питома вага смертності від захворювань 

серцево-судинної системи зросла з 56,5 % до 62,5 % [44]. Ця проблема – одна 

з провідних у цілому в медичній галузі. Вона зумовила спрямування значних 

зусиль медиків-науковців, фінансових ресурсів усіх держав на її вивчення, 

профілактику та лікування. 

Домінуючими серед хвороб серцево-судинної системи є ІХС, 

артеріальна гіпертензія (АГ) та різні ускладнення від них [3, 11, 178]. Значні 

успіхи в розробці нових технологій лікування зазначених недуг, створення 

для цього численних лікарських засобів призвели до скорочення тривалості 

стаціонарних етапів лікування, поліпшення безпосередніх і віддалених 

результатів терапії, якості життя (ЯЖ) пацієнтів. Разом із тим, зазначеного 

вище ще недостатньо, оскільки втрати внаслідок цих хвороб для населення 

залишаються дуже значними [21, 102, 181]. 

Темпи життя, що постійно зростають, та огріхи в руховому і харчовому 

режимах сучасної людини, негативний екологічний вплив на стан здоров’я 

людської популяції глобального характеру сприяють подальшому 

поширенню серцево-судинних захворювань, зміні патоморфозу при їхньому 

тривалому перебігу [11, 206, 247]. 

У розвинених країнах смертність унаслідок хвороб системи кровообігу 

постійно знижується. В Україні ж вона з кінця 60-х років (за винятком 1984-

1990, 1996-1998 рр.) неухильно підвищується. За останні 10 років 

кардіологічна смертність зросла майже на 20%, причому її рівень підвищився 



17 

в більшості вікових груп. Частка працездатного населення в статистиці 

смертності внаслідок серцево-судинних захворювань становить 11,7% [26, 

44, 234]. 

 

1.1. Стабільна стенокардія: особливості епідеміології, патогенезу, 

клінічних проявів і функціональних порушень в аспекті прогнозу та 

спостереження 

Найбільш поширеною серед хронічних форм ІХС є СС. За даними 

епідеміологічних досліджень, понад 6 млн американців страждають на СС, а 

400 000 нових випадків діагностують щороку [61]. Поширеність стенокардії 

стрімко зростає через старіння популяції. Щороку більш ніж в одного 

мільйона пацієнтів виникає інфаркт міокарда (ІМ), а кілька мільйонів 

госпіталізуються з синдромом болю в грудній клітці [118]. Аналіз ситуації в 

Україні дозволив дійти парадоксального висновку: CC становить 2% для 

Європи, 5 % – для США і аж 22 % – для України (поширеність – 10 984 і 

173,6, відповідно). Отже оцінка критеріїв діагностики ІХС, АГ набуває 

необхідності не тільки з огляду лікування конкретного хворого, але й в 

соціальному плані [37]. Наявність СС свідчить про небезпеку виникнення ІМ; 

приблизно в 50 % пацієнтів з ІМ раніше спостерігалася СС [143]. Доведено, 

що стабільна ІХС призводить до значної кількості госпіталізацій і зниження 

якості життя хворих, зумовлює величезні прямі та непрямі витрати на 

лікування [248].  

Складність оцінки тяжкості та прогнозування перебігу стабільної ІХС 

пов’язана з обмеженнями існуючих методів діагностики, невідповідністю 

між розмірами атеросклеротичної бляшки і тяжкістю клінічних проявів [243]. 

Зокрема, небезпека формування гострого коронарного синдрому 

безпосередньо не залежить від тяжкості фонового стенотичного ураження 

коронарної артерії, оскільки гострий коронарний синдром, зазвичай, виникає 

внаслідок раптового розриву невеликої за розмірами, але багатої на ліпіди 

атеросклеротичної бляшки. Навпаки, обструктивні ураження коронарних 
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артерій нерідко характеризуються відносно стабільним перебігом і меншою 

ймовірністю дестабілізації ІХС [199, 249]. З іншого боку, прогностична 

цінність деяких даних інструментального обстеження (багатосудинне 

ураження коронарних судин, дисфункція ЛШ, низька толерантність до 

навантаження) зумовлена не лише тяжким дифузним ураженням коронарного 

русла, а й більшою кількістю схильних до розриву атеросклеротичних 

бляшок у цих пацієнтів [110, 252]. Так само безбольову ішемію міокарда 

можна розглядати як маркер несприятливого прогнозу лише в пацієнтів з 

іншими ознаками підвищеного ризику [105]. 

Розробка концепції факторів ризику атеросклерозу, головна роль у 

створенні якої належить Фремінгемському дослідженню, дозволила 

встановити основні з них: АГ, дисліпопротеїнемія, цукровий діабет, стать, 

вік, куріння [87, 160, 190]. Ці фактори ризику можна назвати «основними», 

оскільки суттєво впливають на прогноз і перебіг захворювання і, відповідно, 

вимагають активної корекції. Існує ще багато факторів ризику, які також, у 

тому або іншому ступені, сприяють розвитку атеросклерозу та його 

ускладнень. Умовно їх можна назвати «новими» – дисліпідемія, 

гіпергомоцистеїнемія, іони заліза, депресія та цілий ряд інших [164, 187, 

196]. 

Коронароспазм зумовлює динамічну обструкцію коронарної артерії. У 

розвитку коронароспазму беруть участь катехоламіни, нейротензин, 

метаболіти арахідонової кислоти, простагландин F2a, лейкотрієни, серотонін, 

а також ендотеліальні фактори судин [202, 251]. В ендотелії судин 

виробляються речовини судинозвужувальної та прокоагулянтної дій: 

ендотеліни Ет-1, Ет-2, Ет-3; тканинний тромбопластин; колаген; фактор 

активізуючий тромбоцити. Ет-1 – потужний вазоконстриктор, у 30 разів 

сильніший за ангіотензин II [86, 121]. 

Ендотелій виробляє також судинорозширювальні речовини: 

простагландин, простациклін та ендотеліальний розслаблюючий фактор –

оксид азоту (NО), які є також антиагрегантами. У хворих на ІХС 
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порушується динамічна рівновага між ендотеліальними 

судинорозширювальними й антиагрегантними факторами, з одного боку, та 

судинозвужувальними і проагрегантними – із другого. Остання починає 

переважати, що призводить до розвитку коронароспазму та підвищення 

агрегації тромбоцитів [166, 255]. У прогресуванні ІХС істотне значення 

відводиться порушенням у системі гемостазу: зміни функції тромбоцитів, 

підвищення в’язкості крові, пригнічення фібринолізу, що може зумовити 

розвиток внутрішньосудинного тромбозу. Має значення недостатньо 

розвинена мережа колатерального коронарного кровопостачання. Доведено, 

що гіперпродукція катехоламінів, яка буває в разі стресових ситуацій, може 

бути причиною ураження міокарда. Необхідно звертати увагу й на наслідки 

функціонального фізичного перевантаження серця [61, 94]. 

Потреба міокарда в кисні визначається, перш за все, ЧСС, 

скорочувальною функцією міокарда, розмірами серця та величиною 

артеріального тиску (АТ) [144]. Збільшення будь-якого з цих показників 

підвищує потребу міокарда в кисні. У нормальних умовах існує достатній 

резерв дилатації коронарних артерій, що забезпечує в разі потреби значне 

збільшення коронарного кровотоку [219]. Обмеження кровопостачання 

міокарда виникають через зменшення просвіту коронарної артерії понад 50 

%. Невідповідність коронарного кровоплину метаболічним потребам 

серцевого м’яза завжди супроводжується ішемією міокарда, що проявляється 

клінічно приступами стенокардії, тяжкими розладами серцевого ритму і 

провідності, у низці випадків виникненням ІМ, інколи настає раптова 

коронарна смерть [26]. 

Разом із тим, найбільш потужним детермінуючим фактором, що 

впливає на перебіг хронічної ІХС і визначає прогноз для життя такого 

пацієнта, є ЧСС [66]. 

В епідеміологічних дослідженнях доведено зв'язок між підвищенням 

ЧСС і ризиком загальної та кардіо-васкулярної смертності, а також 

розвитком серцево-судинних захворювань як у загальній популяції, так і в 
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пацієнтів з АГ, цукровим діабетом та ІХС. Цей зв'язок безпосередньо залежав 

від рівня ЧСС, а не від інших факторів ризику. Доведена також залежність 

між рівнем ЧСС і тривалістю життя [29, 78]. 

Експериментальні дані демонструють вплив ЧСС на розвиток 

атеросклерозу з доказами зменшення прогресування атеросклерозу при 

фармакологічному зменшенні ЧСС [67]. Клінічно доведено переваги 

зменшення тахікардії щодо поліпшення виживання пацієнтів, які перенесли 

ІМ, та пацієнтів із серцевою недостатністю. При цьому спостерігалася пряма 

залежність між зниженням ЧСС при лікуванні ЧСС-знижуючими 

препаратами і виживанням хворих на гострий коронарний синдром [69]. У 

2007 р. у новій редакції Рекомендацій Європейського товариства кардіологів 

із попередження серцево-судинних захворювань ЧСС уперше була внесена 

до переліку факторів кардіо-васкулярного ризику [113]. 

ЧСС визначає величину ударного та, особливо, хвилинного об’ємів, які 

детермінують як силу механічного удару, так і характер кровоплину. 

Величина ЧСС прямо пов’язана зі ступенем механічного впливу на стінку 

судин і, відповідно, реакцією судинної стінки й активністю процесів у ній 

[120]. Вона суттєво зростає при тахікардії. 

Наявність транзиторної тахікардії збільшує ризик серцево-судинних 

ускладнень, а при її поєднанні з АГ у того ж самого пацієнта може підвищити 

ризик несприятливих подій майже вдвічі [8]. 

У хворих з АГ виявлено існування уніваріантних (скоригованих за 

віком) зв’язків між рівнем ЧСС і смертю від усіх причин, смертю від 

серцево-судинних захворювань, смертю від ІХС [139, 187]. 

Подібні дані також отримано в результаті проведення дослідження The 

Paris Prospective Study I. Вибірка охопила майже 6000 чоловіків 

працездатного віку, в яких підвищення рівня ЧСС у стані спокою від 60 до 

понад 75 уд/хв асоціювалося зі збільшенням рівня 23-річної загальної 

смертності, а також раптової смерті та смерті внаслідок ІМ [120, 146, 168]. 
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Іншим важливим доказом прогностичної ролі ЧСС є асоціація з 

ураженням органів-мішеней. Існує достатнє число сучасних публікацій 

стосовно збільшення ступеня пошкодження органів-мішеней у хворих з АГ 

та збільшеною ЧСС. Якщо зв’язок ЧСС з ураженням аорти та магістральних 

артерій еластичного типу лежить на поверхні і вкладається в описані вище 

патогенетичні механізми зв’язку з атеросклерозом та артеріосклерозом, то 

зв’язок з ураженням нирок має більш складну природу. У міжнародному 

дослідженні I-SEARCH (International Survey Evaluating Microalbuminuria 

Routinely by Cardiologists in Patients with Hypertension) на значному 

клінічному матеріалі (18 900 хворих) показано, що зі зростанням ЧСС (із > 80 

уд/хв до < 120 уд/хв) збільшувалася кількість хворих, в яких виявлялася 

мікроальбумінурія — із 63 до 69 % (P < 0,0001) [195]. Розвиток дисфункції 

нирок у пацієнтів із АГ та високою ЧСС доводить, що поряд з ураженням 

головного мозку, серця і судин можуть ушкоджуватися й інші органи. Ці 

результати доводять, що ЧСС є незалежним предиктором виникнення 

мікроальбумінурії у хворих із серцево-судинними факторами ризику [35]. 

У деяких публікаціях упродовж останніх 5 років збільшення ЧСС 

пов’язують із прогресуванням метаболічних розладів та розвитком 

вісцерального ожиріння при АГ. У хворих, які отримували антигіпертензивну 

терапію, висока ЧСС увечері була пов’язана з розвитком вісцерального 

ожиріння, незалежно від початкового ступеня вираженості підшкірного жиру 

та індексу маси тіла [115, 253]. Автори вважають, що ці дані можуть 

пояснити, чому серцево-судинний ризик вищий в осіб із більшою ЧСС. 

Підвищення ЧСС може бути також наслідком гіпоксії міокарда. До 

циркуляторної гіпоксії може призвести як абсолютна, так й відносна 

недостатність кровообігу [17]. В умовах симпатичної гіперактивності 

адреналін через β-адренорецептори кардіоміоцитів стимулює роботу 

міокарда і підвищує споживання ним кисню. Водночас адреналін розширює 

коронарні судини, проте навіть максимально можливе зростання 

коронарного кровотоку відставатиме від збільшеної потреби в кисні [28].  
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Тканинна гіпоксія супроводжується посиленням анаеробного гліколізу. 

У нормі АТФ і креатинфосфат пригнічують ферменти гліколізу. При гіпоксії 

їхня кількість зменшується, тому активність ферментів гліколізу зростає. 

Крім того, активаторами цих ферментів є продукти розщеплення АТФ і 

креатинфосфату, яких в умовах гіпоксії нагромаджується багато. 

Відбувається виснаження запасів глікогену в печінці, як результат активації 

симпато-адреналової системи. Паралельно нагромаджується піровиноградна і 

молочна кислоти в клітинах. Унаслідок нагромадження органічних кислот 

формується метаболічний ацидоз [29]. 

При гіпоксії відбувається інтенсивний розпад жирів у депо і 

сповільнений їхній синтез. Окрім того, спостерігається нагромадження 

жирних кислот у тканинах. Це призводить до зв’язування 

внутрішньоклітинних іонів, сприяє роз’єднанню процесів окислення і 

акумуляції енергії у вигляді АТФ, що поглиблює енергетичний дефіцит [65]. 

Наростаюча і важка гіпоксія пригнічує скоротливу і ритмічну 

діяльність серця. В основі цих порушень лежить зменшення рівня 

біологічного окислення і енергетичний дефіцит. Скоротливі кардіоміоцити і 

пейсмекерні клітини втрачають калій і одночасно нагромаджують натрій. 

Причина цього – зменшення активності Na+, К+-АТФази (натрій-калієвої 

помпи). У результаті знижується потенціал спокою, зменшується тривалість і 

амплітуда потенціалу дії кардіоміоцитів. 

Нагромадження кальцію в цитоплазмі кардіоміоцитів також має 

негативні наслідки. Кальцій переміщується в мітохондрії, пригнічує 

біологічне окислення і поглиблює дефіцит енергії [79]. 

Іони кальцію і катехоламіни активують ліпази. Відбувається надмірний 

розпад ліпідів. Жирні кислоти не повністю розщеплюються в процесі β-

окислення і не повністю утилізуються в циклі трикарбонових кислот. Жирні 

кислоти, іони кальцію і катехоламіни активують ліпазу А2 і пошкоджують 

мітохондрії. Знижується активність білків-ферментів, кардіоміоцити 

втрачають калій, пригнічується функція іонних каналів мембран 
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кардіоміоцитів, розвивається електрична нестабільність пейсмекерних і 

скоротливих кардіоміоцитів. При гіпоксії активується перекисне окислення 

ліпідів, нагромаджуються перекиси, пошкоджуються мембрани клітин і 

внутрішньоклітинних органел. Поглиблюється енергетичний дефіцит. 

Збільшується виділення катехоламінів. Тривалий надлишок адреналіну 

викликає гіпертрофію міокарда. Коронарний кровоплин відстає від потреб 

гіпертрофованого міокарда. Виникають метаболічні і структурні 

пошкодження міокарда [120]. 

Отже все вищезазначене дозволяє зробити висновок, що на даний 

момент існує достатня доказова база, яка дає підстави розглядати підвищення 

ЧСС як незалежний, сильний фактор ризику ССЗ та смертності хворих на 

ІХС. 

Причину атеросклерозу до кінця не з’ясовано. У зв’язку з цим на 

сучасному етапі ми можемо впливати лише на деякі з патогенетичних 

аспектів захворювання, а також певною мірою коригувати його наслідки 

шляхом використання хірургічних методів лікування (коронарного 

шунтування та стентування). Та, незважаючи на широке впровадження в 

практику хірургічних методів лікування, лікарі ще не можуть остаточно 

розв’язати проблему ІХС, оскільки ці методи лікування не впливають на 

етіологію патологічного процесу та не блокують подальшого розвитку 

атеросклерозу, а лише поліпшують кровопостачання серцевого м’яза та 

запобігають виникненню ІМ. Саме тому питання виникнення нападів 

стенокардії в пацієнтів, що раніше підлягали одному з хірургічних методів 

реваскуляризації міокарда, залишається актуальним, а питання етіології та 

предикторів прогресування атеросклерозу має не лише теоретичне, але й 

практичне значення, оскільки вивчення його допоможе ефективніше 

впливати на можливості вторинної профілактики цієї патології [117, 145]. 

Усе більшу увагу привертає пошук нових маркерів прогресування ІХС, 

зокрема її хронічних форм. На сьогодні можна виділити дві основні теорії 

етіології атеросклеротичного процесу. 
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Згідно з першою теорією, основною причиною атеросклерозу є 

відкладення ліпідів у стінці судин як результат збільшення абсолютного 

вмісту ліпідів крові або порушення метаболізму ліпопротеїнів [110]. 

Теорія «відповідь на пошкодження» (response-to-injury) полягає в тому, 

що для виникнення захворювання критичним є механічне, хімічне чи 

імунологічне пошкодження стінки судини, у тому числі ендотелію судини, а 

відкладення ліпідів хоч і відіграє важливу роль, проте вторинну [166]. 

На сьогодні все більшої популярності набуває теорія, згідно з якою 

атеросклеротичний процес розглядають як реакцію на патологічні процеси в 

ендотелії [172]. З одного боку, під пошкодженням ендотелію розуміють будь-

яке, навіть фізіологічне, порушення цілісності ендотеліального вистелення 

стінки судини, з іншого – дисфункцію, що виявляється підвищенням 

проникності й адгезивності, збільшенням синтезу прокоагулянтних і 

судинозвужувальних чинників. Адже судинний ендотелій – це метаболічно 

активна тканина, утворена кооперацією спеціалізованих клітин, що 

вистилають внутрішні поверхні органів серцево-судинної та лімфатичної 

систем, забезпечують їхні атромбогенні властивості, регулюють обмін між 

кров’ю та тканинами, а також здатність до безперервного поділу та 

регенерації [174]. На користь активності стінки вінцевої артерії свідчить 

також виражене спазмування гирла частіше правої вінцевої артерії в момент 

його катетеризації діагностичним або направляючим катетерами, а також 

спазм вінцевої судини як реакція на проведення коронарного провідника. 

Відтак відомо, що тривалість життя «нормальної» ендотеліальної 

клітини коливається від 100 до 180 діб, причому відновлення клітин у 

ділянках біфуркацій відбувається кожні 60–120 діб [210]. Експериментально 

доведено, що травмувати ендотелій можуть такі фактори як значні зміни pH, 

температури, осмолярності, ішемія, гіпоксія, стиснення й оклюзія судини 

мікрохірургічним затискачем, введення балонного катетера тощо [85, 164]. 

Однак значення цих чинників для подальшого перебігу атеросклеротичного 

процесу наразі невідоме. 
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Актуальним питанням сучасної кардіології є вивчення ЕД. Останніми 

роками цей новий у кардіології напрямок інтенсивно розвивається. Велике 

значення має вивчення патогенезу розвитку дисфункції ендотелію та методів 

корекції виявлених змін [166]. 

Однією з основних біологічно активних речовин, що синтезується 

ендотелієм, вважають оксид азоту (NO). Він утворюється в організмі людини 

внаслідок низької специфічності низки окисних ферментативних систем 

проміжного метаболізму, так і функції спеціалізованої ферментативної 

системи – NO-синтетази (NOS). В інтактному ендотелії основним 

фізіологічним стимулом до вивільнення NO є тиск потоку крові на стінку 

судин – напруження зсуву (shear stress). Синтез NO опосередкований участю 

ендотеліальної NO-синтетази – ферменту, який секретують клітини 

ендотелію під впливом ламінарного току крові, а також хімічного медіатора – 

ацетилхоліну, що стимулює рецептори на мембранах клітин ендотелію. 

Основними проявами ЕД є зниження синтезу та порушення 

біодоступності NO внаслідок пригнічення експресії чи інактивації 

ендотеліальної NO-синтази; підвищення деградації NO ще до досягнення 

місця його дії; зменшення на поверхні ендотеліальних клітин густини 

мускаринових рецепторів, подразнення яких у нормі призводить до 

утворення NO; підвищення продукції ендотелієм Ет-1 та інших 

вазоконстрикторних факторів; активація ангіотензинперетворювального 

ферменту на поверхні ендотеліальних клітин; порушення цілісності 

ендотелію, унаслідок чого нейрогормони безпосередньо взаємодіють із 

гладком’язовими клітинами і викликають їхнє скорочення [166]. 

NO – один із найбільш потужних вазодилататорів. Він пригнічує 

утворення Ет-1 і вивільнення норадреналіну з закінчень симпатичних 

нейронів, зменшує надмірні ефекти таких судинозвужувальних чинників, як 

тромбоксан А2, ангіотензин, а також опосередковує судинорозширювальні 

ефекти ендотелійзалежних вазодилататорів (ацетилхоліну, брадикініну, 

гістаміну). NO стимулює синтез ендотеліального фактора росту й ангіогенез, 
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але одночасно гальмує проліферацію і міграцію гладких міоцитів та 

гіпертрофію стінки судин, зменшує або збільшує (у невеликих 

концентраціях) апоптоз, пригнічує синтез позаклітинного матриксу, 

підтримуючи нормальну структуру судинної стінки. Поряд із цим NO 

гальмує транскрипцію протизапального ядерного фактора апоВ, агрегацію і 

адгезію тромбоцитів, експресію фактора активації тромбоцитів, що 

забезпечує потужну протизапальну й антитромбоцитарну дію, блокує 

стимульовану цитокінами експресію адгезивних молекул ендотелію, зменшує 

прилипання, агрегацію та інфільтрацію моноцитів. NO також володіє 

антиоксидантними властивостями, що зменшує патогенні властивості 

ліпопротеїнів низької густини [191, 242]. 

Чутливість артерій до швидкості кровоплину пояснюють здатністю 

ендотеліальних клітин сприймати напругу зсуву, яка викликає їхню 

деформацію. Чутливі до розтягнення іонні канали ендотелію сприймають 

деформацію ендотеліальних клітин, що веде до збільшення іонів кальцію в 

цитоплазмі та виділення NO, який її зменшує і пригнічує дію іонних каналів, 

знижує механочутливість клітин. Каскад патологічних процесів, який 

супроводжує ІХС, викликає дисфункцію ендотелію [10, 46]. 

Фармакологічна блокада ендотеліального синтезу зумовлює 

підвищення периферійного опору. Отже ендотелійзалежна вазодилатація 

здійснюється за рахунок дії NO, який регулює тонус судин. 

Важливу роль у розвитку ЕД відіграє гіперактивація ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи. Основна частина АПФ розміщена на мембрані 

ендотеліальної клітини. За даними багатьох дослідників, 90% усього об’єму 

ренін-ангіотензин-альдостеронової системи припадає на органи і тканини, 

серед яких судинний ендотелій займає перше місце, лише 10% – це 

плазмовий ангіотензинперетворювальний фермент, який регулює судинний 

тонус двома способами: синтез ангіотензину-ІІ, який викликає спазм судин у 

результаті стимуляції ангіотензин-I рецепторів гладких міоцитів і 

послаблення ефекту NO та прискорення деградації брадикініну [15, 227]. 
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ЕД може бути самостійною причиною порушення кровообігу в органі, 

оскільки часто провокує ангіоспазм або тромбоз судин, що, зокрема, 

спостерігають у хворих на деякі форми ІХС. З іншого боку, тривала дія 

пошкоджувальних факторів порушення регіонарного кровоплину (ІХС, 

венозний застій, гіпоксія, підвищення концентрації катехоламінів, коливання 

рівня АТ, прискорення кровотоку) теж може призводити до виникнення ЕД 

[166]. 

Доведено, що ЕД не лише бере участь у розвитку ІХС, а й сприяє 

прогресуванню останньої. Порушення NO-залежного розслаблення артерій 

при ІХС зумовлене зниженням продукції NO, прискоренням його деградації. 

Головна роль у цьому процесі відводиться внутрішньоклітинному 

оксидантному стресу, оскільки вільне радикальне окислення знижує 

продукцію ендотеліальними клітинами оксиду азоту. Поряд із цим 

ангіотензин-ІІ індукує накопичення ендоперекису в ендотеліоцитах, що 

також призводить до розвитку ЕД. 

Також можна припустити, що оксидантний стрес може бути як 

наслідком, так і причиною виникнення ЕД, і в подальшому сприяти появі та 

прогресуванню атеросклерозу, АГ та ІХС [25, 243]. 

Загострення ІХС супроводжується підвищенням у системному 

кровообігу рівнів маркерів запалення, зокрема С-реактивного протеїну [41, 

212]. Окремі дослідження демонструють зв’язок між підвищеним рівнем С-

реактивного протеїну та виникненням миготливої аритмії в пацієнтів без 

ознак ураження серцево-судинної системи. 

Маркерами ендотеліальної функції є також деякі гуморальні фактори, 

зокрема такі як Ет-1, фактор Віллебранда, Е-селектин, молекули адгезії тощо. 

У клінічних дослідженнях виявлено, що показники ендотелійзалежної 

вазодилатації в пацієнтів з ІХС зменшувались у зворотній пропорції до 

кількості уражень вінцевих артерій та були достовірно нижчими у хворих з 

ураженням трьох судин і більше, ніж у пацієнтів з інтактними судинами (р ≤ 

0,001) та хворих з ураженням однієї чи двох артерій (р≤0,0001 та р≤0,02). 
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У пацієнтів з ІХС з ураженням трьох вінцевих артерій та більше, 

порівняно з пацієнтами з інтактними артеріями, відмічено суттєве 

збільшення рівня фактора Віллебранда (р≤0,0005) та Ет-1 (р≤0,1) [166]. 

Таким чином, висновки багатьох досліджень свідчать про позитивну 

асоціацію між тяжкістю дисфункції ЛШ й активністю тканинної та плазмової 

частки ендотеліальної системи. Формуванню хронічної СН сприяє розвиток 

гіпертрофії міокарда під впливом Ет-1, який має мітогенну активність і 

стимулює проліферацію ендотелію та ангіотензину-ІІ, що стимулює розвиток 

фіброзу [16, 22, 81]. 

В експерименті встановлено, що швидке збільшення вмісту Ет-1 у 

коронарному руслі може призвести до порушення ритму серця. Експеримент 

з моделлю легені/ізольоване серце за Лангедорфом, експресія великої 

кількості ендогенного Ет-1 із В-ендотеліном викликає розвиток шлуночкової 

аритмії, а інгібітор ендотелінперетворювального ферменту (фосфоратидон) 

цілком припиняє вазоконстрикцію та порушення ритму серця [93, 197]. 

При порівнянні вихідних показників ліпідного спектру крові та ЕД 

виявлено слабкий, але достовірний позитивний зв’язок: коефіцієнт кореляції 

(r) між рівнем загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької 

густини, з одного боку, та ЕД – із другого. Між рівнем зниження загального 

холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької густини та ЕД 

спостережено тісний позитивний зв’язок (р<0,05 та р<0,01) [83, 140]. Тобто 

порушення тонкого балансу між найважливішими функціями ендотелію 

призводять до прогресування атеросклерозу та виникнення ССЗ. 

Наявність і тяжкість ЕД у хворих із документованою патологією 

коронарних судин є доведеним маркером несприятливого прогнозу та 

тяжкості ураження судинної системи при атеросклерозі [147]. 

Останніми роками активно вивчається гомоцистеїн (Гц) – новий фактор 

ризику розвитку атеросклерозу та асоційованих із ним ССЗ [232]. Перші 

праці, що зв'язують рівень Гц у плазмі крові хворих із ССЗ, з'явилися в 1969 

році, коли була зафіксована поява тромболітичних ускладнень і судинних 
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захворювань при гіпергомоцистеїнемії. При цьому високий рівень Гц 

розглядався як причинний агент [204]. Отримані дані дозволили авторам 

дослідження висунути гомоцистеїнову теорію атеросклерозу. 

В 1976 р. D. Wilcken і B. Wilcken [251] опублікували перше 

повідомлення про те, що хворі ІХС часто мають порушення метаболізму Гц. 

Із кінця ХХ ст. кількість публікацій про роль Гц у розвитку атеросклерозу 

стало збільшуватися, у тому числі у вітчизняній літературі, однак ця 

проблема ще не одержала повного дозволу [235]. Зокрема, вимагає аналізу 

взаємозв'язок гомоцистеїнемії та різних проявів ІХС, оскільки існує 

припущення про залежність ступеня ураженості атеросклеротичним 

процесом вінцевих артерій і рівнем гомоцистеїнемії. Різноманітні впливи Гц 

на судини і систему згортання змушують шукати шляхи профілактики і 

зменшення цих явищ на організм шляхом зниження та нормалізації рівня Гц 

у плазмі крові. 

Наявні дані про вплив гіпергомоцистеїнемії та методи їхньої корекції 

вимагають подальшого вивчення з метою використання їх для підвищення 

ефективності лікування хворих на ІХС. Однак подібні дослідження 

нечисленні і відрізняються суперечливістю аж до заперечення ролі Гц у 

розвитку атеросклерозу [172]. 

ІХС, як причину зниження тривалості і якості життя хворих, 

визначають показники інвалідизації та летальності. Упровадження в 

практику методів виявлення збільшення концентрації Гц у плазмі крові, а 

також розробка способів корекції даного стану сприятимуть ранній 

діагностиці, лікуванню й профілактиці захворювань серцево-судинної 

системи. 

У ряді досліджень (Framingham Heart Study; European Concerted Action 

Project; Hordaland Homocysteine Study; COMAC) показана висока кореляція 

між рівнем Гц у крові та ризиком розвитку атеросклерозу, ІХС та ішемічної 

хвороби мозку [141, 196, 232, 237]. 
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Гц являє собою деметильоване похідне незамінної амінокислоти 

метіона, що надходить в організм з їжею. Циркулючий у крові Гц піддається 

внутрішньоклітинному метаболізму з утворенням цистатіоніну, який надалі 

перетворюється в цистеїн. Нормальний метаболізм Гц можливий тільки за 

участю ферментів, кофакторами яких є вітаміни В1, В12 і фолієва кислота. 

Дефіцит цих вітамінів призводить до підвищення вмісту в крові Гц. Механізм 

атерогенного дії Гц поки не з'ясований. Припускають, що в присутності Гц 

протеоглікани клітин судинної стінки втрачають здатність до поперечної 

зшивки і формування нормальної здорової тканини. Пошкоджені дією Гц, 

вони утворюють у стінці не артерійно-волокнисту, а гранульовану структуру 

і, склеюючись один з одним, утворюють своєрідні великі "грудки", на 

поверхні яких відкладаються атерогенні ліпопротеїди. Підвищений вміст Гц 

активує перекисне окислення ліпідів і утворення модифікованих 

ліпопротеїдів низької густини, пошкоджує ендотелій судинної стінки, 

інгібуючи продукцію ендотеліального вазодилатуючого фактора (NO) та 

сприяють проліферації гладком'язових клітин й утворенню пінистих клітин 

[175, 183]. 

Межі нормальних значень Гц у сироватці крові знаходяться в досить 

широкому діапазоні, тому що залежать від статі, віку, етнічної належності. 

Рівень Гц збільшується протягом життя: у дитинстві його рівень складає 

приблизно 5 мкмоль / л, потім його концентрація поступово підвищується, 

причому в жінок репродуктивного віку рівень Гц на 20% менший, ніж у 

чоловіків. Оптимальний рівень Гц для практично здорових осіб становить 

8,5-11,0 мкмоль / л. За ступенем підвищення рівня Гц виділяють три ступеня 

гіпергомоцистеїнемії: помірний – 11,1-15,0 мкмоль / л; середній – 15,1 - 20,0 

мкмоль / л; високий – понад 20,0 мкмоль / л. Гіпергомоцистеїнемія може 

розвиватися внаслідок впливу та взаємодії багатьох факторів [92, 193]. 

Результати досліджень останніх років дозволили встановити, що 

наявність гіпергомоцистеїнемії підвищує ризик раннього розвитку 

атеросклерозу, венозних і артеріальних тромбозів, незалежно від 
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традиційних факторів ризику. Ризик розвитку тромбозів має дозозалежний 

характер і відзначається при значеннях Гц вище 10 мкмоль / л. 

Гіпергомоцистеїнемія належить до прогностичних маркерів летального 

результату при ССЗ [142]. 

Помірна гіпергомоцистеїнемія приблизно в 40% випадків зумовлена 

генетичними дефектами [172]. Основне клінічне значення має поліморфізм 

ферментів, що беруть участь у метаболізмі Гц – цістатіонін-Р-синтази (Ц-Р-

С) і метілентетрагідрофолат редуктази. Дефект гена Ц-Р-С призводить до 

важкої форми гіпергомоцистеїнемії, але виявляється досить рідко. 

Поліморфізм гена метілентетрагідрофолат редуктази супроводжується 

розвитком помірної гіпергомоцистеїнемії і спостерігається, за різними 

даними, у 10-25% осіб здорової популяції. На сьогодні описано близько 

двадцяти поліморфізмів у гені метілентетрагідрофолат редуктази, але 

найчастіше визначається і добре вивчена мутація С667Т. У результаті 

проведених досліджень вивчено активність фермента, яка знижується до 30% 

від нормального рівня при гомозиготному носінні, і до 65% – при 

гетерозиготному [204]. 

Дослідження останніх років показали, що при гомозиготній мутації 

С677Т гена МТГФР спостерігається стійка помірна гіпергомоцистеїнемія, яка 

зумовлює високий ризик розвитку ССЗ, схильність до тромбоутворення, а 

також порушення функції нервової системи і розвиток психічних відхилень. 

Однак вимірювання плазмового рівня Гц при гомозиготному стані 677ТТ 

гена метілентетрагідрофолат редуктази обов'язкове, оскільки саме 

гіпергомоцистеїнемія, а не сам поліморфізм розглядається як незалежний 

фактор ризику тромбозу [142]. 

Гіпергомоцистеїнемія відзначається при захворюваннях, що 

супроводжуються порушенням усмоктування або підвищеним споживанням 

фолієвої кислоти і вітамінів В6 і В12 (запальні захворювання кишки, 

злоякісні пухлини). Розвитку гіпергомоцистеїнемії сприяє ряд 

фармацевтичних препаратів (метотрексат, метилпреднізолон, естрогенвмісні 
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контрацептиви, протисудомні препарати, фібрати, холестирамін, колістепол, 

метформін) [32, 172, 209]. 

Істотний вплив на рівень Гц у крові справляють надмірне споживання 

кави, психоемоційні навантаження, малорухливий спосіб життя, неправильне 

харчування. Куріння – один із найсильніших чинників, які впливають на 

рівень Гц. Кожна викурена за день цигарка збільшує рівень Гц на 1% у жінок 

і на 0,5% у чоловіків. У жінок, які викурюють 20 та більше цигарок за день, 

рівень Гц вищий, ніж у некурців на 18%. Помірне вживання алкоголю сприяє 

деякому зниженню рівня Гц, але в осіб, які страждають на хронічний 

алкоголізм, вміст Гц у плазмі крові підвищений майже вдвічі. Нераціональне 

харчування й недоїдання за рахунок зниження вмісту в раціоні овочів і 

свіжих фруктів призводять до дефіциту вітамінів і підвищення рівня Гц [210]. 

Тобто виникнення гіпергомоцистеїнемії детерміновано впливом факторів, які 

є також факторами ризику у виникненні ІХС. 

Отже вивчення впливу частоти серцевих скорочень, проявів ЕД, 

гіпергомоцистеїнемії, як факторів прогресування стабільної ІХС та пошук 

можливих шляхів їхньої корекції продовжує залишатися актуальним 

питанням сучасної кардіології й активно обговорюється в світовій 

кардіологічній спільноті. 

 

1.2. Сучасні особливості застосування базової терапії в клініці 

стабільної стенокардії: результати багатоцентрових досліджень (роль 

бета-блокаторів та інгібіторів Іf-каналів) 

Мета лікування стабільної ІХС полягає в зменшенні симптомів та 

покращенні прогнозу пацієнтів. Принципи курації хворих з ІХС спрямовані 

на модифікацію способу життя, контроль факторів ризику, фармакотерапію з 

використанням препаратів, які мають доведений позитивний вплив на 

прогноз та освіту пацієнтів. Рекомендації щодо модифікації способу життя 

включають відмову від паління, здорове харчування, регулярні фізичні 

тренування, контроль маси тіла, АТ, рівнів ліпідів та глюкози крові [61, 203]. 
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Для більшості хворих на стабільну ІХС в Україні фармакотерапія 

залишається альтернативою інвазивним втручанням, спрямованим на 

реваскуляризацію міокарда. Причому, за підрахунками MASS-II Study, 

фармакотерапія супроводжується меншою кількістю ускладнень, принаймні 

протягом першого року спостережень, порівняно з хірургічними методами 

лікування. Інвазивні втручання залишаються методом вибору для хворих, які 

мають дуже високий ризик серцево-судинних ускладнень чи у випадках, 

коли адекватна медикаментозна терапія не усуває симптоми захворювання. 

Фармакотерапія стабільної ІХС переслідує дві основні мети – усунення 

симптоматики та попередження кардіо-васкулярних ускладнень [97, 198, 

244]. 

На сьогодні для поліпшення прогнозу хворих зі стабільною ІХС 

(зменшення смертності та нефатальних серцево-судинних ускладнень) 

оптимальна медикаментозна терапія включає, як мінімум, один 

антиангінальний / антиішемічний препарат та засоби для попередження 

кардіо-васкулярних ускладнень (рівень доказовості І С) [109]. Пацієнти 

потребують детальних пояснень щодо свого захворювання, факторів ризику 

та стратегії лікування. Рекомендовано оцінювати ефективність лікування 

відразу після його початку. 

В якості антиангінальної / антиішемічної терапії рекомендовано 

використання таких препаратів: 

- Нітрати короткої дії ( клас доказів I B) 

Препаратами першої лінії є: 

- Бета-блокатори та/чи антагоністи кальцієвих каналів для контролю ЧСС і 

зменшення симптоматики захворювання (I A) 

Препаратами другої лінії є: 

- на розсуд лікаря – нітрати тривалої дії, івабрадін, нікорандил чи ранолазин, 

у залежності від ЧСС, АТ та переносимості лікування (IIa B). У деяких 

випадках як препарат другої лінії може призначатися триметазидин (IIb B). 
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В окремих групах пацієнтів (коморбідність, непереносимість терапії) в 

якості препаратів першої лінії можуть бути використані засоби другої лінії (I 

C). 

Окремо розглядається терапія, спрямована на попередження серцево-

судинних ускладнень. Антитромбоцитарні засоби відіграють ключову роль у 

профілактиці тромботичних ускладнень ІХС. Для більшості пацієнтів 

препаратом вибору в зазначеній фармакологічній групі є аспірин у низьких 

дозах. Деяким хворим доцільне призначення клопідогрелю. Застосування 

антитромбоцитарних препаратів асоціюється з підвищеним ризиком кровотеч 

[110]. 

Окрім того, усім пацієнтам з ІХС, за відсутності протипоказань, 

необхідно приймати статини. Цільовий рівень холестеролу ліпопротеїдів 

низької густини на фоні статинотерапії становить < 1,8 ммоль/л. Якщо його 

досягнення неможливе, рекомендоване зниження названого показника не 

менше, ніж на 50% від початкових значень [34, 111, 176]. 

Супутні гіпертензія, діабет, хронічна ниркова недостатність та 

зниження фракції викиду (ФВ) ЛШ ≤ 45 % є показаннями для призначення 

інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту. 

Для симптоматичного лікування СС відома і широко застосовується 

терапевтична стратегія, спрямована на зниження підвищеної ЧСС спокою 

[74, 132]. Рекомендаціями експертів США та Асоціації кардіологів України 

для лікування хворих зі СС встановлені цільові значення ЧСС у межах ≤60 

ударів на хвилину [27, 61]. Низка препаратів, що використовуються в 

лікуванні пацієнтів зі СС, володіють здатністю знижувати ЧСС [36, 167]. 

β-АБ мають високу антиангінальну ефективність. Механізм дії бета-

блокуючих агентів полягає у взаємодії з відповідним рецепторним апаратом 

(бета-1 та бета-2 – адренорецепторами). Блокада бета-1-адренорецепторів 

призводить до уповільнення ЧСС і зменшення скоротливості міокарда. 

Обидва ефекти зумовлюють зменшення потреби міокарда в кисні та 

вираженості ішемії. Препарати уповільнюють ЧСС як у стані спокою, так і 
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під час навантаження. Виняток складають β-АБ із частковою агоністичною 

активністю, для яких характерне зниження ЧСС переважно під час фізичних 

навантажень. Позитивний вплив β-АБ на перфузію ішемізованого міокарда 

пов'язаний із подовженням діастоли (тобто періоду перфузії) за рахунок 

зниження ЧСС, а також із перерозподілом коронарного кровотоку, завдяки 

зростанню судинного опору в неішемізованих ділянках [2]. β-АБ зменшують 

збудливість міокарда, підвищують поріг фібриляції шлуночків під час ішемії, 

перешкоджають розвитку аритмій. Відомо, що β-АБ мають універсальну 

антиішемічну дію і запобігають появі епізодів ішемії, як больових, так і 

безсимптомних [135]. Доведено ефективність бета-адреноблокаторів у 

запобіганні нападів стенокардії / ішемії, спровокованої фізичними 

навантаженнями [246]. β-АБ розрізняють за селективністю взаємодії з бета-1-

адренорецепторами, за тривалістю дії, за наявністю власної 

симпатоміметичної активності та додаткових властивостей (наприклад, 

здатністю викликати вазодилатацію) [6]. Незважаючи на практично 

рівнозначну антиангінальну ефективність різних β-АБ, у сучасній терапії СС 

надають перевагу кардіоселективним препаратам. Це зумовлено тим, що саме 

блокада бета-1-адренорецепторів перешкоджає впливу симпатичного 

нейротрансмітера норадреналіну, який є основною мішенню в 

антиангінальній терапії. Крім того кардіоселективність зумовлює зменшення 

кількості побічних реакцій, забезпечує вищу переносимість і безпечність 

тривалого лікування, особливо за наявності супутньої патології [38, 122, 171]. 

Найчастіше використовують метопролол, атенолол, бісопролол. Проте за 

необхідності можливе використання  інших β-АБ – карведилолу, небівололу 

[13, 68, 257]. 

У загальній практиці певна перевага надається препаратам, які, 

відповідно до їхніх фармакологічних властивостей, можуть призначатись 

один раз на добу. Таку довготривалу дію має бісопролол (за рахунок періоду 

напіввиведення), а також лікарські форми метопрололу-сукцинату з 

уповільненим вивільненням активної речовини. При підвищенні дози може 
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зростати тривалість дії β-АБ, що необхідно враховувати при виборі режиму 

його призначення. Стандартними антиангінальними дозами найбільш 

уживаних бета-блокаторів вважають для:  

- бісопрололу – 10 мг один раз на добу, 

- карведилолу – 25 мг двічі на добу, 

- метопрололу-сукцинату – 200 мг один раз на добу, 

- небівололу – 5-10 мг два рази на добу [37]:. 

Індивідуальний вибір дози β-АБ визначається негативним 

хронотропним ефектом лікарського засобу. Для СС найпростішим клінічним 

критерієм оптимальної фармакологічної дії препарату є уповільнення ЧСС у 

стані спокою до 55-60 за хвилину [109]. β-АБ обмежують підвищення ЧСС 

під час фізичних навантажень. У зв'язку з цим «ідеальна» доза препарату 

повинна утримувати під час навантажень ЧСС на рівні до 75 % від порогової, 

тобто такої, що асоційована з появою стенокардії. У такий спосіб 

вираженість бета-блокади може оцінюватись за результатами тестів із 

фізичним навантаженням. Ефективність антиангінальної терапії з 

використанням бета-блокаторів вважається достатньою за умови зростання 

толерантності до навантаження та зменшення кількості нападів стенокардії 

та потреби в прийомі короткодіючих нітратів [28, 40]. 

Погіршення клінічної симптоматики під впливом β-АБ може 

спостерігатись у хворих із вазоспастичною стенокардією. Серед побічних 

реакцій, викликаних β-АБ, трапляються похолодіння кінцівок і симптомна 

брадикардія, яка може супроводжуватися запамороченням. Рідше 

реєструвалась артеріальна гіпотензія. Можливі поява чи посилення 

респіраторних симптомів (задишка), особливо в пацієнтів із бронхіальною 

астмою / хронічними легеневими захворюваннями. Кардіоселективні засоби 

в останньому випадку мають певні переваги [50, 57]. Проте селективність 

прямо пропорційно залежить від дози препарату і зменшується або зникає 

при її підвищенні. β-АБ можуть викликати слабкість і підвищену 

втомлюваність, проте тільки 0,4 % хворих, за результатами клінічних 
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досліджень, були змушені припинити лікування з цієї причини. Серед інших 

побічних явищ реєструвалися розлади AV-провідності, поява / посилення 

проявів серцевої недостатності, головний біль, рідко – відчуття тривоги, 

дистимії, порушення сну, сплутаність свідомості (особливо у хворих 

похилого віку) [109]. Немає достатніх даних щодо ризику зростання частоти 

депресії при призначенні β-АБ. Описані випадки впливу β-АБ на показники 

ліпідного обміну, зокрема підвищення рівнів триацилгліцеринів, але 

стверджувати про клінічну значимість таких змін немає підстав. β-АБ можуть 

провокувати появу чи загострення псоріазу, алергійних реакцій. Сексуальні 

розлади при використанні β-АБ реєструвалися з частотою 5 / 1000 пацієнто-

років [246]. У цілому, за профілем побічних реакцій β-АБ мають добру 

переносимість і щодо їхнього впливу на ЯЖ не відрізняються від інших 

антиангінальних засобів. Наприклад, у дослідженні APSIS оцінки ЯЖ, 

ураховуючи побічні реакції, при застосуванні метопрололу і верапамілу були 

аналогічними [118]. 

У пацієнтів, які перенесли ІМ, призначення β-АБ знижує ризик 

кардіальної смерті / повторного інфаркту міокарда на 30% [36]. Суттєвий той 

факт, що призначення різних β-АБ у гострому періоді ІМ має незначний 

вплив на показник смертності, тоді як тривале застосування цих препаратів із 

метою вторинної профілактики зменшує показник смертності на 24 % [84]. 

Блокатори бета-адренорецепторів, які мають внутрішню 

симпатоміметичну активність (ацебутолол), виявилися значно менш 

ефективними відносно впливу на прогноз хворих з ІХС [250]. Немає 

достатніх доказів і щодо зменшення показника смертності після ІМ на фоні 

призначення атенололу. Результати досліджень ефективності блокаторів β-

АБ після перенесеного ІМ були екстрапольовані на хворих зі СС, хоча це і не 

підтверджено спеціально спланованими рандомізованими 

плацебоконтрольованими дослідженнями [88, 112,169, 218]. У найбільших 

випробуваннях β-АБ у пацієнтів зі СС, APSIS [118] і ТІВЕТ [62], порівняння 

активного лікування з плацебо вже не проводились із міркувань інтересів 
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хворих і неетичності відмови від симптоматичної терапії тривалий час. У 

дослідження APSIS було залучено 809 учасників із клінічно підтвердженою 

СС, період спостереження 3-4 роки. За результатами дослідження 

застосування верапамілу SR (240-480 мг/дн) і метопрололу СR (100-200 

мг/дн) мали однакову ефективність щодо попередження кардіо-васкулярних 

ускладнень. Причому продовження спостереження за хворими APSIS більше 

9 років підтвердило позитивний вплив лікування на їхній прогноз, особливо в 

жінок без супутнього цукрового діабету. У дослідженні ТІВЕТ узяли участь 

682 пацієнти зі стенокардією напруження, термін спостереження – 2 роки. 

Результати лікування ніфедипіном SR (20-40 двічі на добу) і атенололом (50 

мг двічі на добу) не відрізнялися. Проте мала переваги комбінована терапія з 

застосуванням обох препаратів, зокрема спостерігалося певне зменшення 

частоти раптової смерті, нефатального інфаркту і нестабільної стенокардії. 

Подібні результати були отримані в дослідженні IMAGE [161], в якому 

порівнювали ефективність метопрололу (200 мг/добу) і ніфедипіну (40 

мг/добу) у 280 хворих на СС. Усі пацієнти мали позитивні результати проб із 

дозованим навантаженням. Обидва препарати підвищували толерантність / 

тривалість навантаження, хоча метопролол мав переваги. Комбінована 

терапія виявилася більш ефективною, ніж кожен препарат окремо. 

У дослідженні TIBBS [236, 246] порівнювали ефективність бісопрололу 

та ніфедипіну (лікарська форма з уповільненим вивільненням) у 330 хворих 

зі СС. Усі учасники дослідження мали ЕКГ-позитивні результати проб із 

дозованим фізичним навантаженням і >2 епізодів ішемії міокарда протягом 

48-годинного холтерівського моніторування. Бісопролол призначали по 10 мг 

х 1 раз на добу протягом перших 4 тижнів і по 20 мг – протягом 4 наступних. 

Ніфедипін – по 20 мг і 40 мг х 2 рази на добу, відповідно. Термін загального 

спостереження 1 рік. Бісопролол виявився більш ефективним щодо 

попередження серцево-судинних ускладнень, до яких відносили кардіальну 

смерть, гострий інфаркт і госпіталізацію з приводу нестабільної стенокардії. 
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Кількість ускладнень склала в групі бісопрололу 22,1 %, а в групі 

ніфедипіну – 33,1 %, р=0,033. Ці дані підтверджують антиангінальну 

ефективність β-АБ, але не дають достатньо доказів про вплив на прогноз 

хворих зі СС. Три препарати з фармакологічної групи β-АБ – метопролол 

сукцинат, бісопролол і карведилол довели позитивний вплив на показники 

виживання та перебігу захворювання в пацієнтів із хронічною СН [114, 134]. 

Небіволол сприяв поліпшенню прогнозу у хворих із хронічною СН похилого 

віку, старших за 70 років. 

Результати дослідження Carvedilol vs Metoprolol показали велику 

ефективність карведилолу (25 мг / 2 рази на добу, 50 мг / 2 рази на добу), ніж 

метопрололу (50 мг / 2 рази на добу, 100 мг / 2 рази на добу), а також 

збільшення часу до виникнення депресії сегмента ST [77]. 

Незважаючи на те, що раніше були отримані дані про переваги 

використання β-АБ після перенесеного ІМ, у теперішній час є мало даних 

щодо ефективності їхнього застосування з метою зниження ризику розвитку 

несприятливих клінічних виходів у пацієнтів зі стабільним перебігом ІХС 

при відсутності дисфункції ЛШ. Результати відносно недавно виконаного 

обсерваційного дослідження дозволяють припустити неефективність 

прийому β-АБ у таких пацієнтів [109]. Ці дані не співпадають із результатами 

досліджень з оцінки ефективності застосування β-АБ або івабрадина у 

хворих на СН та з систолічною дисфункцією ЛШ, включаючи пацієнтів із СН 

ішемічної природи [96]. 

Дослідження BEAUTIFUL охопило 10917 хворих зі стабільною ІХС із 

синусовим ритмом і систолічною дисфункцією ЛШ, серед яких 87 % 

отримували β-АБ. При цьому вперше в спеціально спланованому дослідженні 

доведена достовірно вища частота серцево-судинних ускладнень у групі 

пацієнтів із початковою ЧСС ≥ 70 ударів на хв, у порівнянні з тими, хто мав 

менші початкові значення ЧСС (на 34% вищий ризик серцево-судинної 

смертності, на 53 % вищий ризик госпіталізацій із приводу СН; на 46% 

вищий ризик госпіталізацій з приводу ІМ; на 38% вищий ризик виникнення 
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необхідності в проведенні коронарної реваскуляризації). Збільшення ЧСС на 

кожні 5 ударів за хвилину супроводжувалося достовірним підвищенням 

серцево-судинної смертності на 8 %, збільшенням кількості госпіталізацій із 

приводу СН на 16 %, збільшенням кількості госпіталізацій з приводу ІМ на 7 

% і збільшенням ризику виникнення необхідності в проведенні коронарної 

реваскуляризації на 8% [133]. 

Переконливі докази того, що ЧСС ≥70 ударів на хв асоційована з більш 

високою частотою серцево-судинних ускладнень у хворих із хронічною ІХС 

(як показано в BEAUTIfUL), зумовлюють необхідність уведення в лікувальну 

тактику додаткових підходів, що забезпечують стійке зниження ЧСС [75]. 

Одним із таких препаратів є перший представник групи інгібіторів If-току – 

препарат івабрадин. 

Це препарат, який інгібує If - канали синусового вузла, знижуючи в 

такий спосіб його пейсмекерну активність і забезпечуючи селективний 

негативний хронотропний ефект. Механізм дії препарату заснований на 

гальмуванні руху іонів натрію в період фази 0 (деполяризація). Селективне 

уповільнення ЧСС під впливом івабрадину спостерігається як у стані спокою, 

так і під час фізичних навантажень. У діапазоні доз 5-7,5 мг двічі на добу 

доведена антиангінальна ефективність івабрадину [157]. 

На відміну від інших антиангінальних препаратів, івабрадин не впливає 

на судинний тонус, включаючи коронарні артерії, і не пригнічує скоротливу 

функцію міокарда. Шляхом селективного зменшення ЧСС івабрадин 

поліпшує перфузію та функцію міокарда завдяки зменшенню роботи серця та 

поліпшенню коронарного кровопостачання в діастолу. Препарат більш 

ефективно подовжує діастолу, у порівнянні з β-АБ, забезпечуючи відсутність 

негативної інотропної дії та поліпшуючи розслаблення міокарда в фазу 

ізоволюмічної релаксації [152, 211]. Незважаючи на те, що ЧСС визнано 

однією з найважливіших детермінант потреби міокарда в кисні, і сучасна 

тактика лікування стенокардії передбачає зниження цього показника до 55-60 

ударів за хв, у реальній клінічній практиці виникають певні труднощі щодо 
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реалізації вказаних рекомендацій [109]. Так, за даними Європейського 

Реєстру за 2006 рік щодо лікування СС, 33 % хворих на стенокардію не 

отримували β-АБ, причому 20 % із них мали прямі протипоказання щодо 

їхнього прийому [173]. В Україні в 2006 році проведено епідеміологічне 

дослідження REALITY за участю майже 1500 хворих, присвячене вивченню 

стану питання щодо терапії СС в амбулаторних умовах і моніторингу ЧСС у 

таких пацієнтів. 84 % хворих приймали β-АБ, проте лише в 5 % із них 

досягнено ЧСС<60 уд / хв, а в 40 % хворих зазначений показник 

перевищував 80 ударів за хв [12]. Препарат івабрадин показаний для 

лікування стенокардії з метою зниження ЧСС у хворих, що не можуть 

приймати β-АБ через протипоказання та непереносиміть. Наприклад, за 

наявності реакцій гіперчутливості, бронхіальної астми тощо. Проведені 

дослідження щодо ефективності та безпечності одночасного призначення 

івабрадину та β-АБ. Доведено, що за рахунок поєднаного застосування цих 

препаратів добова доза β-АБ може бути знижена, що дозволяє уникати 

виникнення небажаних побічних ефектів класу та можливою стає тактика 

ведення пацієнтів на малих дозах β-АБ, доповнюючи зниження ЧСС дією 

івабрадину. Зменшуючи ЧСС, одну з основних детермінант потреби міокарда 

в кисні, івабрадин може впливати на прогноз хворих на СС [90]. 

За даними дослідників, івабрадин дозою 15 мг / добу при початковій 

ЧСС більше 85 на хв зменшував її на 20-25 ударів; при початковій ЧСС у 

градаціях 75-84 на хв – на 15 ударів; при початковій ЧСС 65-74 на хв – на 9 

ударів; при початковій ЧСС 60-64 на хв – лише на 5 ударів [9, 119]. 

Селективне зниження ЧСС, досягнене на фоні застосування 

івабрадину, забезпечує розвиток таких сприятливих ефектів у хворих зі 

стенокардією: збільшення  тривалості діастоли, поліпшення доставки кисню 

до міокарда; зниження споживання міокардом кисню; поліпшення 

діастолічного розслаблення міокарда (позитивна лузітропна дія), зменшення 

прогресії та зниження ризику розриву атеросклеротичних бляшок; 
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зменшення кількості та інтенсивності епізодів стенокардії; ліпша 

переносимість фізичного навантаження, поліпшення прогнозу [123].  

У проведеному в Україні багатоцентровому дослідженні CROSS 

досліджувалась антиангінальна ефективність і безпека івабрадину у хворих зі 

СС напруги при синусовому ритмі, які вже отримували стандартне лікування 

хронічної ІХС (у т. ч. 62 % – β-АБ). У цьому дослідженні івабрадин 

продемонстрував ефективне та стійке зниження ЧСС із досягненням цільових 

її рівнів у 63% хворих, зменшення кількості нападів стенокардії (на тиждень) 

на 88 %, чітке зниження функціонального класу стенокардії, зменшення 

кількості використаних  нітратів, відмінну переносимість [37]. 

У міжнародному дослідженні ASSOСIATE (2008 р., 889 пацієнтів) 

показано суттєве збільшення всіх параметрів навантажувальних тестів у 

пацієнтів зі СС, які приймали івабрадин і атенолол, у порівнянні з групою, 

які приймали атенолол і плацебо [222]. 

У дослідженні BEAUTIFUL [100, 211] у хворих із хронічною ІХС при 

синусовому ритмі з систолічною дисфункцією ЛШ (серед яких 61 % мали II, 

а 24 % – III  функціональний клас хронісної СН), додавання івабрадину до 

«оптимальної» терапії, у порівнянні з плацебо в цілому (тобто для людей із 

ЧСС ≥60 на хв) продемонструвало тенденцію до зменшення серцево-

судинного ризику в групі івабрадину, яка не досягла, однак, статистично 

значущих величин. Тоді як при зіставленні попередньо виділених підгруп 

івабрадину і плацебо з початкової ЧСС ≥70 ударів на хв, сприятливий вплив 

івабрадину на прогноз виявлявся чіткіше. Так, для цих підгруп застосування 

івабрадину, у порівнянні з плацебо, супроводжувалося вираженим 

зниженням частоти госпіталізацій із приводу гострого ІМ (летального та 

нелетального) на 34 % р=0,001; частоти госпіталізацій із приводу 

нестабільної стенокардії на 22 %, р=0,023; та зменшенням частоти 

виникнення необхідності в проведенні коронарної реваскуляризації на 30 %, 

р=0,016. Переносимість івабрадину в цьому дослідженні виявилася 
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прирівняною до плацебо (частота припинення вживання препарату з приводу 

візуальних побічних ефектів склала всього 0,5 %). 

У широкомасштабному дослідженні SIGNIFY з вивчення 

захворюваності та смертності за участю 19102 пацієнтів з ІХС без клінічних 

ознак СН (ФВЛШ > 40 %) івабрадин призначався на тлі оптимальної базисної 

терапії. У цьому дослідженні застосовувалася терапевтична схема з вищим 

дозуванням, ніж затверджене (початкова доза – 7,5 мг двічі на добу, 5 мг 

двічі на добу для пацієнтів віком старше 75 років), та титрація дози до 10 мг 

двічі на добу). Основним критерієм ефективності була комбінована первинна 

кінцева точка, яка складалась із загальної кількості випадків серцево-

судинної смерті або нелетального ІМ. Дослідження не виявило різниці в 

частоті виникнення комбінованої первинної кінцевої точки групи івабрадину, 

порівняно з групою плацебо (ВШ - 1,08; р = 0,197). Брадикардія 

спостерігалась у 17,9 % пацієнтів групи івабрадину (2,1 % у групі плацебо). 

Під час дослідження 7,1 % пацієнтів отримували верапаміл, дилтіазем або 

інгібітори CYP3A4 сильної дії. 

Незначне статистично достовірне збільшення частоти виникнення 

комбінованої первинної кінцевої точки спостерігалось у попередньо 

визначеній підгрупі пацієнтів зі стенокардією ІІ класу або вище за 

класифікацією Канадського товариства серцево-судинних захворювань (CCS) 

(n = 12 049) (3,4 % випадків на рік, проти 2,9 %, ВШ - 1,18; р = 0,018); але в 

підгрупі загальної популяції пацієнтів зі стенокардією класу CCS ≥ І такого 

ефекту виявлено не було (n = 14 286) (ВШ 1,11; р = 0,110) [153]. 

Основні завдання лікування хронічної ІХС полягають у профілактиці 

нападів стенокардії, гострих коронарних подій, ІМ і раптової серцевої смерті. 

Поява нових засобів у лікуванні хронічних форм ІХС відкриває перед 

лікарями-кардіологами перспективні напрямки корекції тих чи інших 

факторів ризику з наступним позитивним впливом на прогноз захворювання. 

Однак залишається багато нез'ясованих питань щодо клініко-

патогенетичних особливостей перебігу хронічну ІХС. Недостатньо вивченим 
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є питання про поліпшення якості життя хворих на хронічну ІХС, можливості 

ведення ними активного способу життя тощо. Окрім того, питання про вплив 

препаратів, що вивчаються, на ендотеліальну функцію до кінця не вивчений, 

зокрема не об’єктивізована динаміка рівнів Ен-1 та Гц у сироватці крові 

даної категорії пацієнтів. Не виокремлені також особливості впливу β-АБ та 

івабрадину на варіабельність серцевого ритму, що дозволило б уточнити 

характерні критерії впливу цих препаратів на функціональний стан ЛШ. У 

літературі до тепер немає чітких рекомендацій щодо показань до 

застосування івабрадину та β-АБ. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

Дослідження ґрунтується на результатах обстеження 120 осіб, серед 

яких 90 хворих із діагнозом «ІХС. Стабільна стенокардія II / III 

функціонального класів (ФК)», які проходили стаціонарне лікування на базі 

державної комунальної установи «Міська клінічна лікарня №3» м.Чернівці. 

Групу контролю норми склали 30 практично здорових осіб, на основі 

обстеження яких визначали параметри норм досліджуваних лабораторних, 

імуноферментних та інструментальних показників. 

Діагноз верифікували за даними анамнезу, клінічного та лабораторного 

обстежень, змін на електрокардіограмах (ЕКГ) та при проведенні добового 

ХМ ЕКГ, ехокардіографії (ЕхоКГ) і велоергометрії (ВЕМ). Установлення ФК 

СС здійснювалося з урахуванням рекомендацій Канадського товариства 

кардіологів, результатів навантажувальних тестів (ВЕМ-проби) та добового 

моніторування ЕКГ (згідно з Протоколами МОЗ України, затвердженими в 

2014 році). Щодо розподілу ФК на початку лікування, то СС ІІ ФК 

верифіковано в 39 хворих (43,3 %), СС ІІІ ФК – у 51 пацієнта (56,7 %). 

Лабораторне обстеження охоплювало загальноклінічні дослідження 

(загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові з дослідженням 

рівнів калію, натрію, креатиніну, АлАТ, АсАТ, білірубіну, глюкози, 

загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів високої та низької 

густини, триацилгліцеринів) та наукову складову (визначення рівнів Ет-1 та 

Гц шляхом імуноферментного аналізу). 

Серед 90 пацієнтів зі СС 70 (77,8%) осіб були чоловічої статі, 20 

(22,2%) – жіночої. Середній вік обстежених пацієнтів складав (51,35,7) 

років (від 40 до 75 років). Пацієнти характеризувалися тривалістю анамнезу 

ІХС у середньому (11,9±3,8) років. 
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Ретельний збір анамнезу, вивчення наявної медичної документації та 

проведене об’єктивне обстеження показало, що в 26 (28,9 %) осіб 

спостерігалася АГ, у 15 (16,7 %) пацієнтів – хронічний бронхіт, у 7 (7,8 %) – 

хронічне обструктивне захворювання легень, у 9 (10 %) хворих – цукровий 

діабет ІІ типу (рис.2.1). 

 

Рис. 2.1. Відсотковий розподіл нозологій серед обстежених пацієнтів. 

Примітки: СС – стабільна стенокардія, ФК – функціональний клас, АГ 

– артеріальна гіпертензія, ХБ – хронічний бронхіт, ХОЗЛ –- хронічне 

обструктивне захворювання легень, ЦД – цукровий діабет. 

 

Нами оцінювалися критерії для визначення стенокардії та атипового 

больового синдрому з метою визначення пре-тестової ймовірності ІХС. Усі 

хворі, які були рандомізовані в дослідження, належали до категорії «типова 

стенокардія» та мали, переважно, середню-високу (66-85%) пре-тестову 

ймовірність ІХС. Аналіз скарг усіх хворих, відібраних для дослідження, 

показав, що провідною скаргою при поступленні на лікування був біль у 

ділянці серця, різний за характером та інтенсивністю. Найчастіше хворі 

скаржилися на тиснучий (54,4 %) та стискаючий (35,6 %) біль, рідше – 

пекучий (27,8 %), ниючий (23,3 %) або колючий (17,8 %), як наведено на рис. 

2.2. За локалізацією болю розподіл відбувався таким чином: за грудиною 

(65,6 %) та в лівій половині грудної клітки (34,4 %). За іррадіацією – у ліву 
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руку (32,2%), ліву лопатку (13,3 %), шию (8,9 %). Використовували для 

подолання болю нітропрепарати (в основному нітрогліцерин) 72,2 % хворих. 

Клінічні ознаки серцевої недостатності (СН) І стадії спостерігали в 95 

(62,2 %) хворих, ІІА стадії – у 42 (37,8 %). 

Проаналізовано наявність факторів ризику розвитку серцево-судинних 

подій в обстежених хворих. У цілому по групі дослідження виявлено, що 

активно курили 28 (31,1 %) осіб, зловживали алкоголем – 5 (5,6 %) пацієнтів, 

обтяжена спадковість (ІМ або АГ в одного з батьків) спостерігалась у 50 

(55,6 %) випадках (рис. 2.3). 

 Рис. 2.2. Характеристика болю в обстежених хворих на початку 

лікування. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Розподіл досліджуваних пацієнтів, залежно від наявності 

факторів ризику в анамнезі. 
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При аналізі ЕКГ, яка була зареєстрована на догоспітальному етапі або 

на час прибуття пацієнта в стаціонар, у 23 (25,6 %) осіб виявили зміни фази 

реполяризації, що проявлялися депресією сегмента ST та / або інверсією чи 

реверсією зубця T; у 27 (30 %) випадках реєструвалися екстрасистоли різних 

градацій (переважно І, ІІ класів за B.Lown). 

У всіх обстежених хворих проводилося ХМ ЕКГ. Епізоди зміщення 

сегмента ST ішемічного типу зареєстровано в 74 (82,2%) пацієнтів. Ішемічні 

зміни під час ХМ ЕКГ були відсутні в 16 (17,7 %) осіб. Суто безбольова 

ішемію міокарда спостерігали в 15 (16,7%) пацієнтів; у 50 (55,6 %) осіб у 

процесі добового моніторування ЕКГ виявили зміни сегмента ST за 

змішаним типом (із болем і без болю); значно рідше траплялися випадки, 

коли ішемічні зміни сегмента ST реєструвалися тільки під час болю – 9 (10 

%) хворих, що наведено на рис. 2.4. 

         

Без МІ; 17,7%

БІМ; 10,0%

ББІМ; 16,7%

БІМ+ББІМ; 55,6%

 

Примітка: МІ – міокардіальна ішемія, 

                 БІМ – больова ішемія міокарда, 

                 ББІМ – безбольова ішемія міокарда. 

Рис. 2.4. Розподіл хворих, залежно від результату добового 

моніторування ЕКГ. 

 

Критерієм оцінки електричної нестабільності міокарда слугувала 

реєстрація під час моніторування шлуночкових і надшлуночкових 

екстрасистол. Так, було зареєстровано поодинокі (п) шлуночкові 

екстраситоли в 74 (82,2 %) пацієнтів, спарені (с) шлуночкові екстрасистоли – 

у 11 (12,2 %), групові (г) шлуночкові екстрасистоли– у 5 (5,6 %) хворих. 
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Високою була також поширеність надшлуночкових порушень ритму в 

обстежених пацієнтів. Поодинокі (п) надшлуночкові екстрасистоли 

спостерігались у 64 (71,1 %) осіб, спарені (с) – у 13 (14,4 %), групові (г) – у 6 

(6,7 %). Розподіл проявів електричної нестабільності міокарда (кількість 

шлуночкових і надшлуночкових екстрасистол), наведений у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Частота реєстрації шлуночкових і надшлуночкових порушень серцевого 

ритму (кількість за добу) в обстежених пацієнтів 

Вид екстрасистол поодинокі спарені групові 

Шлуночкові 186,431,2 8,12,6 8,73,8 

Надшлуночкові 75,318,9 6,21,3 5,11,2 

 

Велоергометрія (ВЕМ) проводилася у всіх пацієнтів, які взяли участь у 

даному дослідженні. Проба була позитивною в 71 (78,9 %) пацієнта, 

неінформативною (не вдалося довести до діагностичних критеріїв через 

значне підвищення АТ) – у 19 (21,1 %) хворих. У цих осіб діагноз СС був 

верифікований на основі змін, виявлених під час проведення ХМ ЕКГ. 

Результати розподілу хворих, залежно від отриманих результатів ВЕМ, 

наведено на рис. 2.5. Порогове навантаження становило в середньому 

(84,354,18) Вт, відсоток досягненого навантаження до розрахункового – 

(52,462,63)%. Проаналізувавши кількісні показники ішемії, що 

розраховувались у разі виникнення під час навантаження депресії сегмента 

ST, виявлено, що вони становили в середньому у всіх досліджуваних: 

сумарне зміщення сегмента ST (EST) – (7,130,58) мм, кількість відведень з 

ознаками ішемії (NST) – 4,810,54, середнє зміщення сегмента ST (AST) – 

(1,280,16) мм.  

ЕхоКГ проводилась у всіх пацієнтів, які взяли участь у дослідженні. На 

момент першого проведення ЕхоКГ виявлено такі вихідні параметри 
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гемодинамічних показників, які вивчалися (у поперечному зрізі лівого 

шлуночка (ЛШ)): ліве передсердя – (3,74+0,08) см, діаметр аорти (Ао) – 

(2,87+0,07) см, товщина задньої стінки ЛШ у діастолу – (0,96+0,03) см, 

товщина міжшлуночкової перетинки в діастолу – (0,93+0,02) см, кінцевий 

діастолічний розмір (КДР) – (5,63+0,08) см, кінцевий діастолічний об’єм 

(КДО) – (138,333,42) мл, ківцевий систолічний розмір (КСР) – (3,59+0,2) см, 

кінцевий систолічний об’єм (КСО) – (57,922,61) мл, ЗФВ – (54,18+1,59)% 

(рис. 2.6). 

Проба позитивна; 

78,9%

Проба 

неінформативна; 

21,1%

 

Рис. 2.5. Розподіл хворих, залежно від результатів велоергометрії. 

 

Рис. 2.6. Основні показники ЕхоКГ в обстежених пацієнтів на початку 

дослідження. 

Примітки: КДО – кінцевий діастолічний об'єм, КСО – кінцевий систолічний об'єм, 

ЗВФ – загальна фракція викиду. 
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Нами проаналізовано зміни параметрів крові в цілому по групі 

обстежених пацієнтів за загальним аналізом крові, біохімічним аналізом та 

імуноферментним дослідженням. Середні рівні для показників, які підлягали 

аналізу, були такими: еритроцити – (4,83+0,07)х1012/л, лейкоцити – 

(7,39+0,08)х109/л, ШОЕ – (9,13+1,27) мм/год, еозинофіли – (2,21+0,05) %, 

палички – (2,29+0,06) %, сегменти – (63,14+0,12) %, моноцити – (4,3+0,06) %, 

лімфоцити – (24,56+0,12) %. Середній рівень глюкози по групі при першому 

зверненні складав (6,78+0,12) ммоль/л. Середній рівень загального 

холестеролу був дещо підвищений і становив (5,84+0,09) ммоль/л. Така ж 

тенденція спостерігалась і для вмісту тригліцеридів – (2,81+0,02) ммоль/л і 

атерогенних фракцій ліпопротеїдів – (61,12+1,81) %. 

Використовуючи імуноферментний метод дослідження, у частини 

пацієнтів (n=45) встановили рівень Ет-1 та Гц, який при поступленні склав 

для Ет-1 – (16,03+2,58) пг/мл, Гц – (17,54+2,16) мкмоль/л. Після проведеного 

лікування, передбаченого дизайном дослідження, у цілому, у групі відбулося 

вірогідне зменшення досліджуваних показників: зокрема, Ет-1 – (9,86+1,18) 

пг/мл (р<0,05), Гц – (10,24+1,23) мкмоль/л (р<0,05). 

За дизайном дослідження всіх обстежених хворих зі СС було 

розподілено на три групи, залежно від лікування, яке вони отримували. Так, 

усі пацієнти як базову терапію отримували ацетилсаліцилову кислоту 

(препарат аспірин, 100 мг на добу), розувастатин (препарат Мертеніл, 10 – 20 

мг на добу), нітрати за потребою. На додаток до базової терапії пацієнти 

групи І отримували бісопролол (препарат Конкор) у дозі 1,25 - 7,5, середня 

добова доза – (5,41 ±1,36) мг/добу; групи ІІ - карведилол (препарат Коріол) у 

дозі 6,25-12,5, середня добова доза – (9,75±1,69) мг/добу; групи ІІІ – 

івабрадин (препарат Кораксан) у дозі 5-15, (9,81 ±2,13) мг/добу (рис. 2.7). 

Відбирали пацієнтів до груп, що аналізувалися, скринінговим методом. 

Це особи, які перебували на стаціонарному лікуванні з діагнозом: «Ішемічна 

хвороба серця. Стабільна стенокардія ІІ / ІІІ функціональний клас…» й 

обиралися вибірково. Кожен пацієнт на початку дослідження особисто дав 
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письмову згоду на його участь у дослідженні. У роботі дотримано положення 

GCP (1996 р.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину 

(1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні 

принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини 

(1964 – 2000 рр.) і наказу МОЗ України від 01.11.2000 №281. 

Розподіл за групами лікування проводився серед відібраних пацієнтів з 

урахуванням переносимості β-АБ. Так, до групи ІІІ було відібрано пацієнтів, 

в яких терапія β-АБ протипоказана або призначення β-АБ у максимально 

переносимих дозах не призвело до рекомендованого при стабільній ІХС 

зниження ЧСС до 60 за хв і менше. Наявність обмежень по призначенню β-

АБ встановлювалася з медичної документації пацієнтів, даних анамнезу 

захворювання та спроб призначення відповідних препаратів шляхом 

титрування доз. 

 

  Рис. 2.7. Рандомізаця обстежених хворих. 

 

Критеріями вилучення з дослідження були гострі запальні 

захворювання, загострення існуючих хронічних запальних захворювань 

серцево-судинної системи, гострий коронарний синдром з та без елевації 

сегмента ST, перенесений раніше ІМ, наявність ознак СН ІІБ і ІІІ стадії, 

порушення атріовентрикулярної провідності, блокади ніжок пучка Гіса, 
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супутня патологія в стадії декомпенсації, тяжкі порушення опорно-рухового 

апарату, небажання пацієнта брати участь у дослідженні. 

Дизайном дослідження було передбачено проведення обстеження, яке 

охоплювало аналіз клінічних варіантів патології, що вивчалася, зокрема 

аналіз скарг, анамнезу захворювання та життя, оцінку динамічних змін ЕКГ, 

Ехо-КГ-дослідження в двох режимах (М- та В-), ВЕМ і ХМ ЕКГ, клініко-

лабораторні та імуноферментні дослідження, оцінка ЯЖ пацієнтів за 

опитувальниками. Пацієнтів обстежували на момент поступлення, у період 

перебування на стаціонарному лікуванні, у середньому через (11,7±2,1) діб і 

через місяць після призначеного лікування. Окрім того, через один рік було 

проведено Ехо-КГ дослідження та визначення віддаленого прогнозу з 

виявленням кінцевих точок захворювання. 

Критеріями ефективності лікування були покращення самопочуття 

хворих, позитивна динаміка скарг (зменшення інтенсивності, частоти та 

тривалості больових відчуттів у ділянці серця, зменшення проявів 

серцебиття, втомлюваності та загальної слабкості), зменшення ФК СС, 

зменшення ЧСС<60 уд / хв, зменшення епізодів ішемії міокарда під час ХМ 

ЕКГ, підвищення толерантності до фізичного навантаження, стабільність 

гемодинаміки, зміна маркерів ЕД. 

Терапевтична ефективність була розцінена нами як задовільна, якщо в 

пацієнта минали або суттєво зменшувалися на 50 % наведені клінічні прояви 

та ознаки впродовж одного року лікування, а також, якщо пацієнт не був 

повторно госпіталізований упродовж цього часу. 

Отже дослідження, проведене нами, можна зобразити за допомогою 

такого алгоритму (рис. 2.8). 
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Алгоритм обстеження хворих на СС: 

 

 

Рис. 2.8. Розподіл обстежених пацієнтів, залежно від лікування.  
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спостереження) 
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2.2. Методи дослідження 

 Загальноклінічні методи дослідження. У дослідженні  використано 

традиційні загальноклінічні методи: детальне вивчення скарг і об’єктивних 

даних, фізикальне обстеження, загальні аналізи крові та сечі, біохімічний 

аналіз крові, ЕКГ, ЕхоКГ, холтерівське моніторування ЕКГ, визначення 

толерантності до фізичного навантаження за даними ВЕМ. 

 ЕКГ. Реєстрацію ЕКГ проводили в 12 загальноприйнятих відведеннях 

зі швидкістю 50 мм/с у горизонтальному положенні хворого на 

електрокардіографі Юкард-200 (Україна) із метою виявлення ознак ішемії 

міокарда: наявність депресії сегмента ST, інверсії зубця Т, поява блокади 

лівої ніжки пучка Гіса. 

 Добове моніторування ЕКГ за Холтером. Дане дослідження 

проводили впродовж 24 годин з використанням портативної системи 

DiaCard, версія 2.1.166 (фірми „Solvaig”, Угорщина). Обстеження 

здійснювали в перші дві доби на безмедикаментозному тлі та через один 

місяць отриманого пацієнтом лікування. Під час моніторування хворі 

заповнювали щоденник, відзначаючи фізичну активність, загальне 

самопочуття, психоемоційне навантаження, час прийому їжі та медикаментів. 

Результати інтерпретували з урахуванням рекомендацій Європейського 

товариства кардіологів і Північного Американського товариства з 

кардіостимуляції та електрофізіології [45, 137]. 

Холтерівське моніторування ЕКГ проводили, в основному, за трьома 

каналами: СМ-1 (аналогічне до відведення V1 стандартної ЕКГ, більш чітка 

графічна візуалізація зубця Р, використовується для виявлення та аналізу 

порушень ритму та провідності), СМ-3 (аналогічне до відведення V4 

стандартної ЕКГ, використовується для виявлення ішемії міокарда передньої 

стінки лівого шлуночка), СМ-5 (співставиме з відведенням ІІ та V5 

стандартної ЕКГ, використовується для виявлення ішемії міокарда нижньої 

та бокової стінки лівого шлуночка). При потребі добовий моніторинг ЕКГ 

проводився також по каналу D (відповідає відведенню D за Небу, 
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використовується для діагностики ішемії в ділянці задньої стінки лівого 

шлуночка), по каналу Z (відповідає ІІІ відведенню стандартної ЕКГ, 

використовується для діагностики ішемії міокарда нижньо-задньої стінки 

ЛШ). 

Аналізуючи дані Холтерівського моніторування ЕКГ, нами здійснено 

кількісну оцінку ЕКГ-ознак епізодів ішемії (горизонтальне та косонизхідне 

зниження ST-T ≥ 1,5 мм від ізоелектричної лінії відносно точки J тривалістю 

1 хв і більше), які супроводжувалися больовими відчуттями в ділянці серця 

(больова ішемія міокарда), або не супроводжувалися болем (безбольова 

ішемія міокарда). Окремо оцінювали середні значення ЧСС у денні години та 

під час нічного сну, циркадний індекс. 

ЕхоКГ. Із метою оцінки внутрішньосерцевої гемодинаміки та 

структурно-функціонального стану міокарда проводили ехокардіографічне 

обстеження за допомогою апарата “Sonix OP” (“Ultrasonix”, Канада). 

Дослідження проводили зранку, натще, спочатку в М-режимі, далі у В-

режимі з використанням секторального сканування в 4-камерній проекції 

[80]. 

Досліджувалися та оцінювалися такі показники: 

 Кінцевий діастолічний розмір (КДР, см). 

 Кінцевий систолічний розмір (КСР, см). 

 Кінцевий діастолічний об’єм (КДО, мл). 

 Кінцевий систолічний об’єм (КСО, мл). 

КДО та КСО розраховували за формулою L. E. Teichholz :  

V = (D3 * 7) / (2,4 + D),                               (2.1) 

де V – кінцевий систолічний або діастолічний об’єм ЛШ (мл або 

см3); 

7 і 2,4 – коефіцієнти; 

D – КДР або КСР. 

 Загальну фракцію викиду (ЗФВ, %) визначали за формулою: 

ЗФВ = (КДО - КСО) / КДО • 100.                                      (2.2) 

http://www.echobyweb.com/htm_level3_outofstructure/formulas&calculations/lv_systolic_function_mmode_eng_01.htm
http://www.echobyweb.com/htm_level3_outofstructure/formulas&calculations/lv_systolic_function_mmode_eng_01.htm
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 Товщину і розмір міжшлуночкової перетинки в діастолу (ТМШПд). 

 Товщину і розмір задньої стінки ЛШ у діастолу (ТЗСд). 

 Відносну товщину стінки ЛШ (індекс «стінка-радіус») визначали за 

формулою: 

ВТСЛШ (індекс «стінка-радіус») = (ТМШП+ТЗСЛШ) / КДО 

(нормативний показник: 0,42+0,02. 

Цей показник дає можливість верифікувати, з однієї сторони, 

концентричне ремоделювання при значенні ВТСЛШ>0,42 та значенні 

ТСЛШ>1,2 см і концентричну гіпертрофію ЛШ, якщо остання ≥1,2 см, а з 

іншої – ексцентричне ремоделювання (ВТСЛШ <0,42, а ТСЛШ <1,2 см) і 

ексцентричну гіпертрофію ЛШ (ВТСЛШ <0,42, а ТСЛШ >1,2 см). 

Регіональну систолічну функцію оцінювали візуально в 16-сегментній 

моделі ЛШ, в якій окремі сегменти можуть бути віднесені до території 

кровопостачання конкретної вінцевої артерії (базальні: три передніх 

(передньо-септальний, передній, передньо-боковий), три задніх (задньо-

септальний, задній, задньо-боковий); середні – аналогічно; верхівкові: 

передній, задній, септальний, боковий). Кожний сегмент візуально оцінювали 

як нормокінетичний, гіпокінетичний, акінетичний, дискінетичний або 

аневризматичний. Кожний сегмент аналізувався окремо, а напівкількісний 

підрахунок проводився на основі їхніх рухів та систолічного потовщення. 

Функція кожного сегмента була верифікована з різних множинних доступів. 

Кількісні еквіваленти функції сегмента були такими: нормо- чи гіперкінез = 1 

бал; гіпокінез = 2 бала; акінез (відсутнє потовщення) = 3 бали; дискінез 

(парадоксальний рух у систолу) = 4 бали та аневризма (діастолічна 

деформація) = 5 балів. Індекс локальної скоротливості розраховувався з суми 

балів усіх сегментів, що вдалося візуалізувати, поділеної на кількість 

візуалізованих сегментів. Індекс порушення локальної скоротливості 

використовувався в якості показника глобальної систолічної функції.  

Велоергометрія (ВЕМ). Дослідження проводилось у положенні 

пацієнта сидячи на велоергометрі з використанням велоергометричного 
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комплексу «Кардіоплюс» (Україна), зранку, натще. Використано 

безперервнозростаючу методику. Використано субмаксимальну проба з 

розрахунку субмаксимальної ЧСС з використанням номограмам з 

урахуванням віку та статі [26]. Далі потужність збільшували дискретно, 

кроковий інтервал – 25 Вт. Швидкість педалювання – 60 обертів/хв, 

тривалість кожної сходинки – 3 хвилини. Реєстрація АТ та ЕКГ у 12 

відведеннях проводилася після кожного етапу навантаження. 

Використовувалися наступні критерії припинення тесту: досягнення 

субмаксимальної ЧСС, клінічні (задишка, різка кволість,  напад стенокардії, 

відмова хворого від подальшого проведення проби, зниження АТ на 25-30 % 

від вихідного значення, зростання АТ до 240/130 мм рт.ст. і вище) та ЕКГ-

критерії (зміни кінцевої частини шлуночкового комплексу,  порушення 

ритму і провідності). Пробу вважали позитивною при появі ангінозного 

нападу та/або депресії сегмента ST косонизхідного або горизонтального типу 

глибиною не менше 1 мм на відстані 0,08 с від точки j. Критерієм негативної 

проби було досягнення субмаксимальної ЧСС (75% від максимальної) без 

типового нападу стенокардії та ішемічних змін на ЕКГ. 

Ми визначали рівень порогового навантаження (ВЕМ пор) та 

розраховували відсоток порогового навантаження до розрахункового 

(ВЕМ%). 

При реєстрації під час велоергометрії ішемічних змін сегмента ST 

проводився аналіз кількісних показників ішемії, а саме сумарне зміщення 

сегмента (EST), кількість відведень з ознаками ішемії (NST) та середнє 

зміщення сегмента (AST). 

Імуноферментні дослідження. Імуноферментні дослідження 

охоплювали: визначення рівня Ет-1 і Гц у сироватці крові. 

Вміст Ет-1 у сироватці крові визначали за допомогою двохетапного 

імуноферментного багатоступінчатого аналізу з використанням наборів 

«BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE» (GmbH&Co, Австрія) згідно методики 

виробника на імуноферментному аналізаторі “Stat Fax 303/plus” фірми 
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«Awareness Technology Inc» (США) (сертифікований та метрологічно 

повірений).  

Вміст Гц у сироватці крові визначали за допомогою імуноферментного 

багатоступінчатого аналізу з використанням наборів “Axis-Shield” 

(Великобританія) згідно методики виробника на імуноферментному 

аналізаторі “Stat Fax 303/plus” фірми «Awareness Technology Inc» (США) 

(сертифікований та метрологічно повірений). 

Пацієнтам, які підлягали обстеженню, здійснювали забір крові натще в 

кількості 5 мл із застосуванням венопункції в ліктьовій ямці. На базі 

сертифікованої МОЗ України клінічної лабораторії проводилося 

центрифугування крові зі швидкістю 6000 обертів за хв. Після цього зразки 

крові заморожували та зберігали при температурі -20°С. Визначення рівнів 

Ет-1 та Гц проводили з використанням імуноферментного аналізатора “Stat 

Fax 303/plus” фірми «Awareness Technology Inc» (США) (сертифікований та 

метрологічно повірений). Визначали рівні Ет-1 та Гц дворазово (у день 

прибуття й через один місяць лікування).  

Оцінка якості життя пацієнтів за опитувальником SF-36. «Health 

Status Survey» (SF-36) належить до неспецифічних опитувальників для 

оцінки ЯЖ, він досить поширений у США і країнах Європи при проведенні 

досліджень ЯЖ [231, 248]. 

Опитувальник складається з 36 пунктів, згрупованих у 8 шкал: фізичне 

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

життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне 

здоров'я. Показники кожної шкали варіюють між 0 і 100, де 100 являє собою 

стан повного здоров'я, усі шкали формують два показники: душевне й 

фізичне благополуччя. 

Результати подані у вигляді оцінок у балах за 8 шкалами, складеними так, 

що більш висока оцінка вказує на більш високий рівень ЯЖ. Кількісно 

оцінюються такі показники: 
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   1. Фізичне функціонування (Physical Functioning – PF), що відображає 

ступінь, в якому фізичний стан обмежує виконання фізичних навантажень 

(самообслуговування, ходьба, підйом по сходах, перенесення ваги і т.д.). 

Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що фізична активність 

пацієнта значно обмежується станом його здоров'я. 

    2. Рольове функціонування, зумовлене фізичним станом (Role-Physical 

Functioning – RP) – вплив фізичного стану на повсякденну рольову діяльність 

(роботу, виконання повсякденних обов'язків). Низькі показники за цією 

шкалою свідчать про те, що повсякденна діяльність значно обмежена 

фізичним станом пацієнта. 

    3. Інтенсивність болю (Bodily pain – ВР) та її вплив на здатність 

займатися повсякденною діяльністю, включаючи роботу по дому і поза 

домом. Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що біль значно 

обмежує активність пацієнта. 

    4. Загальний стан здоров'я (General Health – GH) - оцінка хворим свого 

стану здоров'я тепер і оцінка перспектив лікування. Чим нижчий бал за цією 

шкалою, тим нижча оцінка стану здоров'я. 

  5. Життєва активність (Vitality – VT) має на увазі відчуття себе повним 

сил і енергії або, навпаки, знесиленим. Низькі бали свідчать про стомленість 

пацієнта, зниження життєвої активності. 

   6. Соціальне функціонування (Social Functioning – SF) визначається 

ступенем, в якому фізичний або емоційний стан обмежує соціальну 

активність (спілкування). Низькі бали свідчать про значне обмеження 

соціальних контактів, зниження рівня спілкування в зв'язку з погіршенням 

фізичного та емоційного стану. 

   7. Рольове функціонування, зумовлене емоційним станом (Role-

Emotional - RE), передбачає оцінку ступеня, в якому емоційний стан заважає 

виконанню роботи або іншої повсякденної діяльності (включаючи великі 

витрати часу, зменшення обсягу роботи, зниження її якості тощо). Низькі 
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показники за цією шкалою інтерпретуються як обмеження у виконанні 

повсякденної роботи, зумовлене погіршенням емоційного стану. 

   8. Психічне здоров'я (Mental Health – МН) характеризує настрій, 

наявність депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій. Низькі 

показники свідчать про наявність депресивних, тривожних переживань, 

психічне неблагополуччя. 

Шкали групуються в два показники - «фізичний компонент здоров'я» та 

«психічний компонент здоров'я»: 

1. Фізичний компонент здоров'я (ФКЗ). Складові шкали: 

- Фізичне функціонування (ФФ). 

- Рольове функціонування, зумовлене фізичним станом (РФФ). 

- Інтенсивність болю (ІБ). 

- Загальний стан здоров'я (ЗСЗ). 

2. Психічний компонент здоров'я (ПКЗ). Складові шкали: 

- Психічне здоров'я (ПЗ). 

- Рольовий функціонування, зумовлене емоційним станом (РЕФ). 

- Соціальне функціонування (СФ). 

- Життєва активність (ЖА).  

Адаптацію анкети SF-36 українською мовою за процедурою міжнародного 

центру з вивчення ЯЖ IQOLA (The International Quality of life Assessment, 

Бостон, США) здійснено в 1998–2001 рр. [55, 124]. Статистичну обробку 

даних опитувальника SF-36 проведено відповідно до інструкцій компанії 

Евіденс — Клініко-фармакологічні дослідження (Росія). 

Статистичні методи дослідження. Математичний аналіз отриманих 

результатів здійснювали з урахуванням середнього значення та стандартної 

похибки середнього значення. Достовірність кількісних показників  

визначена з застосуванням методу контролю «нульової гіпотези» із 

використанням t-критерію Стьюдента (достовірними вважали результати з 

показником р<0,05). Аналіз у двох залежних вибірках при нормальному 

розподілі масивів проводили з використанням парного t-критерію Стьюдента. 
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При ненормальному розподілі масивів використовували t-критерій 

Вілкоксона. 

У двох незалежних вибірках при нормальному розподілі застосовували 

двовибірковий t-критерій Стьюдента, двох незалежних вибірках при 

ненормальному розподілі – U-критерій Вілкоксона. 

Із метою побудови системи математичного прогнозування проводили 

зіставлення корелятивних зв’язків із використанням тестів Спірмена й 

Пірсона та виведення математичної залежності між основними показниками, 

що вивчалися. 

Для оцінки терапевтичної ефективності лікування та прогностичної 

цінності результатів установлювали також динаміку відношення шансів 

[Odds ratio, (OR), 95% довірчий інтервал СІ, р]. 

Для математичного аналізу використано персональний комп’ютер РС 

Pentium III із використанням пакета статистичних програм «Statistica 8.0» і 

пакета статистичних функцій «Microsoft Excel». 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З УВЕДЕННЯМ ДО СХЕМИ 

БЕТА-БЛОКАТОРІВ АБО ІНГІБІТОРА IF-КАНАЛІВ НА КЛІНІЧНИЙ 

ПЕРЕБІГ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ 

(ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ) 

 

ІХС на сучасному етапі – добре вивчене з чітко визначеною тактикою 

ведення пацієнтів. Сучасні засоби терапії ІХС мають доведену 

антиангінальну ефективність (β-АБ й антагоністи кальцію) та володіють 

здатністю поліпшувати прогноз пацієнтів (β-АБ). Однак залишається низка 

нез'ясованих проблем, одна з яких – неможливість пацієнтів із тих чи інших 

причин отримувати β-АБ (непереносимість, поєднана патологія, артеріальна 

гіпотензія та ін.) [38, 122, 127]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає ЯЖ як сприйняття 

людьми свого становища в житті, залежно від культурних особливостей і 

системи цінностей та в зв’язку з їхніми цілями, очікуваннями, стандартами, 

турботами. ЯЖ в Україні – одна з найгірших серед усіх європейських країн, а 

також усіх країн колишнього СРСР, які ввійшли до рейтингу. Така оцінка 

відповідає результатам аналогічних досліджень авторитетних міжнародних 

організацій: Україна посідала 78-е місце зі 177 за Індексом людського 

розвитку ООН, 98-е зі 111 за Індексом якості життя журналу The Economist і 

174-е із 178 за Індексом щастя Фонду нової економіки [60, 162]. У медицині 

ЯЖ стосується передусім стану здоров'я, тому в даному випадку доцільно 

застосовувати поняття «якість життя, пов'язана зі здоров'ям» (в англомовній 

літературі «health related quality of life»). Вважається, що це – рівень 

благополуччя та задоволення тими сторонами життя, на які впливає хвороба 

чи її лікування, нещасні випадки [58, 180, 231]. 

Лікування СС має на меті поліпшення прогнозу пацієнта шляхом 

запобігання IМ і смертності (зменшення частоти епізодів нестабільності 

атеросклеротичної бляшки, її стабілізація, зменшення запалення та 
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збереження ендотеліальної функції, профілактика тромбозу при виникненні 

ЕД або розриві атеросклеротичної бляшки). Завданнями фармакотерапії СС є 

покращення ЯЖ через зменшення ступеня тяжкості клінічних проявів і / або 

частоти симптомів і поліпшення прогнозу для пацієнта [59]. 

Оскільки, β-АБ є однією з основних груп препаратів, які 

використовуються в лікуванні пацієнтів зі СС, нами проаналізовано вплив 

окремих представників цієї групи на ЯЖ пацієнтів, у порівнянні з 

інгібіторами if-каналів. 

 Тому нами проведене дослідження, в якому вивчалося як призначене 

лікування вплинуло на зміни показників ЯЖ пацієнтів зі СС. 

Розподіл пацієнтів на групи відбувався відповідно до лікування, яке 

отримували хворі (група І – базова терапія і бісопролол, група ІІ – базова 

терапія і карведилол, група ІІІ – базова терапія та івабрадин). Клінічна 

картина перебігу СС була зіставна в пацієнтів трьох груп (див. розділ 

«Матеріал і методи»). 

ЯЖ визначали за допомогою анкети SF-36, яка складалася з 11 розділів, 

результати відтворювалися в балах від 0 до 100 за 8 шкалами. Чим більша 

кількість балів, тим вища ЯЖ, відсутність лімітуючих факторів відповідає 50 

балам і вище. Кількісно оцінювали такі показники: ЗСЗ, ФФ, РФФ та ІБ, що 

складали ФКЗ; СФ, РЕФ, ЖА і СПЗ, що характеризували ПКЗ. Показники 

ЗСЗ, ФФ, СФ, ЖЗ і СПЗ мають пряму залежність з ЯЖ, показники РФФ, ІБ і 

РЕФ – зворотну залежність.  

Оцінюючи динаміку клінічної картини під впливом призначеного 

лікування, до уваги брали, перш за все, скарги хворих. 

Згідно з даними, на момент прибуття пацієнтів до стаціонару, клінічні 

прояви захворювання, що вивчали, були, співставимі (рис. 3.1). Так, 63,3 % 

пацієнтів І групи скаржилися на біль у ділянці серця, відповідні скарги 

виказували 60 % ІІ групи та 66,7 % осіб ІІІ групи. Серцебиття та перебої в 

роботі серця відчували 76,7 % пацієнтів І групи, 70 % осіб ІІ групи та 73,3 % 

пацієнтів ІІІ групи. Головний біль і запаморочення турбували 53,3% осіб І 
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групи, 46,7 % - ІІ групи, 50 % - ІІІ групи. Скарги на задишку висловили 46,7 

% пацієнтів І групи, 43,3 % осіб ІІ групи та 40 % хворих на СС ІІІ групи. 

Частина пацієнтів усіх трьох груп скаржилися на загальну слабкість і 

зниження працездатності; у відсотковому розподілі – це: І група – 53,3 %, ІІ 

група – 50 %, ІІІ група – 46,7 %. Отже частота вищезазначених симптомів у 

пацієнтів І, ІІ і ІІІ клінічної групи достовірно не відрізнялася, і групи були 

цілком однорідними за клінічними проявами до початку призначеного 

лікування.  

      

Рис. 3.1. Клінічні прояви стабільної стенокардії у всіх пацієнтів на 

початку лікування.  

 

Унаслідок проведеного лікування в усіх обстежених пацієнтів 

спостерігали позитивна динаміку в зменшенні інтенсивності клінічних 

проявів захворювання. Так, кількість пацієнтів, які скаржилися на больові 

відчуття в ділянці серця різної інтенсивності, достовірно зменшилась у всіх 

трьох групах пацієнтів: на 47,37 % – у групі І (р<0,05), на 38,89 % – у групі ІІ 

(р<0,05), на 50 % – у групі ІІІ (р<0,05) (рис. 3.2). Щодо кількості пацієнтів, 

які скаржилися на серцебиття, то найбільш відчутним ефект лікування був у 
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групі ІІІ – зменшення на 72,73 % (р<0,05), хоча в двох інших групах 

результати також були вірогідними: група І – на 56,52 % (р<0,05), група ІІ – 

на 38,09 % (р<0,05). Кількість осіб, що скаржилися на головний біль і 

запаморочення, зменшилася відповідно по групах: група І – на 31,25 % 

(р<0,05), група ІІ – на 21,42 % (р<0,05), група ІІІ – на 53,33 % (р<0,05). На 

задишку припинили скаржитися 50 % пацієнтів групи І (р<0,05), 30,77 % – 

групи ІІ (р<0,05), 58,33 % – групи ІІІ (р<0,05). Загальна слабкість і зниження 

працездатності, як клінічний прояв захворювання, перестали турбувати 43,75 

% пацієнтів групи І (р<0,05), 33,33 % осіб – групи ІІ (р<0,05) та 57,14 % 

хворих на СС групи ІІІ (р<0,05) (рис. 3.2). 

 

            Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна всередині групи після 

лікування. 

Рис. 3.2. Динаміка регресу клінічних симптомів унаслідок проведеної 

терапії. 

 

У пацієнтів усіх трьох груп спостерігали позитивну динаміку щодо 

проявів ангінального синдрому, що проявлялося зменшенням кількості 

нападів стенокардії. Достовірної різниці не отримали між пацієнтами груп. 

Так, кількість нападів стенокардії в осіб групи І зменшилася з 5,05±1,07 до 

1,84±0,81 за добу (∆ = 63,56 %, р<0,05); групи ІІ – із 5,42±0,93 до 2,36±1,17 (∆ 
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= 56,46 %, р<0,05); групи ІІІ – із 5,94±1,02 до 2,88±1,06 (∆ = 51,51 %, р<0,05) 

(рис. 3.3). 

Кількість таблеток нітрогліцерину, які використовували пацієнти за 

добу, зменшилася – із (6,1±1,4) до (1,9±0,9) таблетки на добу (∆ = 68,85 %, 

р<0,05) у пацієнтів І групи, із (5,9±1,2) до (1,8±0,7) (∆ = 69,49 %, р<0,005) – у 

пацієнтів ІІ групи, із (6,3±1,5) до (2,0±0,8) таблетки на добу (∆ = 68,25%, 

р<0,05) – у пацієнтів ІІІ групи (рис. 3.4). 

 

 

            Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна всередині групи після 

лікування. 

Рис. 3.3. Динаміка нападів стенокардії на тлі запропонованого 

лікування.  

 

Отже можна припустити що бісопролол, карведилол та івабрадин 

володіють одинаковим ефектом щодо усунення клінічних проявів ішемії 

міокарда. 
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               Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна всередині групи після 

лікування. 

Рис. 3.4. Динаміка вживання нітратів на тлі запропонованого 

лікування. 

 

На наступному етапі дослідження ми аналізували зміни за іншими 

показниками ЯЖ у пацієнтів, які брали участь у дослідженні, на фоні 

отриманого лікування. Аналіз складових ФКЗ показав, що показник ЗСЗ явно 

зростав у пацієнтів усіх трьох груп: група І – із (36,21+2,08) до (53,41+2,19) 

бала (∆+47,5 %, р<0,01); група ІІ – із (37,78+2,15) до (51,92+2,21) бала 

(∆+37,42 %, р<0,01); група ІІІ – із (38,64+2,24) до (55,74+2,31) бала (∆+44,25 

%, р<0,01). Щодо показника ФФ, то він також достовірно збільшився у всіх 

сформованих групах, але в групі ІІІ ці зміни були найбільш вираженими і в 

кінці лікування суттєво відрізнялися від аналогічних показників у групі І та 

групі ІІ (р<0,01): група І – із (41,12+2,57) до (51,56+2,81) бала (∆+25,38 %, 

р<0,01); група ІІ – із (47,42+2,26) до (54,63+2,37) бала (∆+15,2 %, р<0,01), 

група ІІІ – із (43,54+2,67) до (68,46+3,12) бала (∆+57,23 %, р<0,01) (рис. 3.5).  

Відповідаючи на запитання опитувальника, саме пацієнти групи ІІІ 

відзначили помітне поліпшення фізичного функціонування, що може бути 
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пов’язано з найбільш істотним зменшенням ЧСС на тлі прийому івабрадину в 

цілому по групі. 

 

             Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна всередині групи після 

лікування, # - достовірна між групами після лікування). 

Рис. 3.5. Динаміка змін показників «фізичне функціонування» та 

«загальний стан здоров’я» на тлі проведеного лікування 

 

Щодо показника РФФ, то він суттєво зріс на тлі лікування у всіх 

обстежених пацієнтів: у групі І – із (16,41+3,24) до (81,56+5,21) бала 

(∆+397,01 %, р<0,01); у групі ІІ – із (14,13+2,73) до (78,15+3,46) бала 

(∆+453,08 %, р<0,01); у групі ІІІ – із (19,63+2,91) до (73,34+4,61) бала 

(∆+273,61 %, р<0,01). Аналіз показника ІБ показав, що він, аналогічно з 

рештою показників, вагомо поліпшився в усіх трьох групах на фоні 

отриманого лікування. Так, у групі І цей показник змінився з (32,64+3,24) до 

(67,03+2,46) бала (∆+105,36 %, р<0,01), у групі ІІ – із (29,47+2,06) до 

(59,73+3,98) бала (∆+102,68 %, р<0,01), у групі ІІІ – із (34,53+2,41) до 

(72,21+3,15) бала (∆+109,12 %, р<0,01), як наведено на рис. 3.6. 
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Отже можна зробити проміжний висновок, що запропоноване нами 

лікування в усіх трьох групах пацієнтів зі СС справляло позитивний вплив на 

ФКЗ в оцінці ЯЖ пацієнта, і лише така складова, як ФФ була явно вищою 

серед пацієнтів, які на тлі базисної терапії додатково отримували івабрадин. 

 

              Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна всередині групи після 

лікування. 

Рис. 3.6. Динаміка змін показників «рольове фізичне функціонування» 

та «інтенсивність болю» на тлі проведеного лікування. 

 

При аналізі ПКЗ виявлено, що показник ЖА достовірно збільшився на 

фоні проведеного лікування в усіх трьох групах пацієнтів: у групі І – із 

(42,34+1,12) до (57,38+2,97) бала (∆+35,52 %, р<0,05); у групі ІІ – із 

(45,64+1,32) до (59,46+2,71) бала (∆ +30,28 %, р<0,01); у групі ІІІ – із 

(48,67+1,73) до (65,13+3,14) бала (∆+33,81 %. р<0,01). Щодо показника СФ, 

то в процесі лікування не відбулося жодних змін у всіх трьох групах, тобто 

проведене нами лікування не вплинуло на повсякденне життя хворих. Так, у 

групі І індекс СФ до лікування був (52,81+2,44 бала), став (50,18+1,46) бала, 

р>0,5; у групі ІІ до лікування – (49,13+1,21) бала, після лікування – 
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(47,74+1,53) бала, р>0,5; у групі ІІІ до лікування – (50,36+2,06) бала, після 

лікування – (49,53+1,36) бала, р>0,5 (рис. 3.7). 

 

              Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна всередині групи після 

лікування. 

Рис. 3.7. Динаміка змін показників «життєва активність» та «соціальне 

функціонування» на тлі проведеного лікування. 

 

Динаміка показника РЕФ змінювалася за час лікування так: показник 

достовірно зріс із (54,28+2,78) до (73,21+3,19) бала (∆ +34,87 %, р<0,005) у 

групі І; у групі ІІ також спостерігалося зростання з (58,97+2,31) до 

(77,44+3,47) бала (∆+31,32 %, р<0,005); у групі ІІІ відбувалась аналогічна 

тенденція – збільшення показника з (61,38+2,97) до (79,36+4,12) бала 

(∆+29,29 %, р<0,01), як наведено на рис. 3.8. 

Цікавим виявився аналіз показника ПЗ у групах обстежених пацієнтів 

до та після лікування. Показник достовірно збільшився у всіх трьох групах 

обстежених пацієнтів: у групі І – із (43,56+1,63) до (51,13+2,81) бала (∆+17,37 

%, р<0,05); у групі ІІ – із (48,64+1,86) до (55,45+2,21) бала (∆ +14 %, р<0,05); 

у групі ІІІ – із (51,32+2,42) до (67,36+3,23) бала (∆ +31,25 %, р<0,005). 
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Привертає увагу той факт, що в групі ІІІ показник ПЗ зріс найсуттєвіше і був 

вірогідно більшим за аналогічні показники в групі І та групі ІІ (р1-3, 2-3<0,005), 

як наведено на рис. 3.8. Можливо, це пов’язано зі здатністю бета-блокаторів 

спричиняти появу депресій у деяких пацієнтів, а івабрадину така побічна дія 

не властива [173]. 

Тож можна зробити висновок, що лікування, яке отримували пацієнти 

всіх обстежених груп, справляло позитивний вплив також на ПКЗ в оцінці 

ЯЖ пацієнта, і лише така складова, як ПЗ була достовірно вищою серед 

пацієнтів, які разом із базисною терапією додатково отримували івабрадин. 

 

 

             Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна всередині групи після 

лікування, # - достовірна між групами після лікування. 

Рис. 3.8. Динаміка змін показників «рольове емоційне 

функціонування» та «психічне здоров’я» на тлі проведеного лікування. 

 

Отже в лікуванні пацієнтів зі СС використання бісопрололу, 

карведилолу та івабрадину, як доповнення до базової терапії, справляє 

порівнюваний позитивний ефект на показники ЯЖ життя пацієнтів, а в ряді 
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випадків (вплив на такі складові, як фізичне функціонування та психічне 

здоров’я) івабрадин мав переваги перед бісопрололом і карведилолом. 

 

Основні положення даного розділу відображені в наступних 

публікаціях: 

1. Широкова С. В. Вплив комплексного лікування з включенням у схему 

бета-блокаторів або інгібітора If-каналів на клінічний перебіг стабільної 

стенокардії (оцінка якості життя пацієнтів) / С. В. Широкова, Т. О. Ілащук // 

Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – Т. 14, № 2 (52). – С. 193 – 

196. 

2. Ілащук Т. О. Вплив комплексного лікування з включенням у схему 

бета-блокаторів або інгібітора іf-каналів на клінічний перебіг стабільної 

стенокардії/ Т. О. Ілащук, С. В. Широкова. : Матеріали XVI Національного 

конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2015 р.). – Український 

кардіологічний журнал. –2015. – Додаток 1. – С. 93 – 94.  
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РОЗДІЛ 4 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І ВПЛИВ БЕТА-

АДРЕНОБЛОКАТОРІВ ТА ІВАБРАДИНУ НА ПОКАЗНИКИ 

ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ  

В ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ 

 

4.1. Зміни основних показників добового моніторування 

електрокардіограми у пацієнтів зі стабільною стенокардією, залежно від 

призначених схем терапії 

Порівняльну оцінку впливу проведеної нами терапії хворих із СС 

проводили за допомогою ХМ ЕКГ. Отримані результати ХМ ЕКГ дали 

можливість оцінити в обстежених динаміку ЧСС, кількість епізодів больової 

та безбольової ішемії, їхню тривалість, зміну ектопічної активності на фоні 

проведеної терапії. 

Унаслідок проведеної терапії у всіх обстежених пацієнтів спостерігали 

позитивну динаміку вказаних показників (табл. 4.1). На фоні терапії 

бісопрололом було досягнено зниження ЧСС на 10,92 %, карведилолом – на 

4,92 %. Найбільшого зниження середньодобової ЧСС досягнено в пацієнтів, 

яким до базисного лікування вводився івабрадин – на 19,23 %. При цьому 

необхідно відзначити відсутність побічних ефектів при корекції дози 

препаратом, що є важливою обставиною терапії хворих із СС, особливо з 

супутньою патологією. Так, у двох хворих групи І не вдавалося досягнути 

ефективної дози препарату через посилення ознак бронхообструкції. Один 

хворий, який приймав бісопролол, періодично почував похолодання нижніх 

кінцівок, в іншого – на фоні приймання 10 мг бісопрололу на 13-у добу 

лікування, за даними ЕКГ, було зареєстровано атріовентрикулярну блокаду I 

ступеня (PQ=0,21 с). У кожному з цих випадків побічні реакції були усунені 

шляхом зменшення вдвічі дози препарату (до 5 мг – бісопролола). Найменшу 

динаміку частотних показників діяльності серця спостерігали в пацієнтів 

групи ІІ, які приймали карведилол на додаток до базової терапії.  
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Таблиця 4.1 

Динаміка показників холтерівського моніторування електрокардіограми під впливом 

проведеного лікування в пацієнтів зі стабільною стенокардією 

Показники 

Групи обстежених хворих 

група І (n=30) група ІІ (n=30) група ІІІ (n=30) 

до лікування після лікування до лікування після лікування до лікування після лікування 

Середньодобова ЧСС, за 1 хв 73,45±3,72 65,43±2,23* # 72,93±2,61 67,33±3,13# 75,56±1,32 61,03±2,26*  

Максимальна денна ЧСС, за 1 хв  129,87±4,51 107,62±3,67* 133,66±7,91 111,33±3,54* 129,45±5,81 103,8±1,98* 

Мінімальна денна ЧСС, за 1 хв  64,62±5,12 52,54±2,94* 64,82±1,38 55,66±2,21* 65,13±2,17 50,73±0,97* 

Циркадний індекс, ум.од. 1,23±0,02 1,25±0,02 1,22±0,02 1,23±0,02 # 1,22±0,01 1,27±0,01* 

Примітка: * - вірогідна різниця показників (р<0,001-0,05) до та після проведеного лікування в одній групі хворих;  

# - вірогідна різниця показників (р<0,001-0,05) після проведеного лікування між групою ІІІ та іншими обстеженими 

групами. 

 



76 

Необхідно відзначити важливу характеристику терапевтичної дії 

івабрадину – суттєве зниження середньодобової ЧСС в обстежених пацієнтів 

через місяць прийому препарату не супроводжувалося зниженням АТ. Так, у 

пацієнтів групи І після проведеного лікування систолічний артеріальний тиск 

(САТ) знизився на 9,13 %, у групі ІІ – САТ на 6,98 %, у пацієнтів групи ІІІ 

показники САТ залишалися практично без змін, САТ до лікування становив 

(126,78±3,24) мм рт ст., через місяць терапії – (125,3±2,29) мм рт. ст. Це 

можна пояснити клініко-фармакологічними властивостями івабрадину. 

Препарат знижує ЧСС шляхом блокування іонних натрієвих потоків у 

синусовому вузлі, при цьому не здійснює впливу на трансмембранні потоки 

К+ та Nа+ у кардіоміоцитах і в клітинах провідної системи серця за межами 

синусового вузла, не впливає на тривалість інтервалів РQ, QT, комплексу 

QRS, що знижує можливість розвитку ускладнень. Із літератури відомо [89], 

що захворювання нирок мають мінімальний вплив на фармакокінетику 

івабрадину. Інгібітори протонової помпи, дигідропирідинові блокатори 

кальцієвих каналів, дигоксин і варфарин не впливають на фармакокінетику та 

фармакодинаміку препарату. Ураховуючи побічні дії необхідних 

терапевтичних доз β-АБ, використання селективного інгібітора If-каналів 

синусового вузла – івабрадину – можна вважати оптимальним і 

перспективним шляхом корекції ЧСС у пацієнтів із патологією серцево-

судинної системи. 

Найбільший протиаритмогенний ефект після проведеного курсу терапії 

спостерігали на фоні прийому бісопрололу, проте достовірної різниці щодо 

кількості надшлуночкових і шлуночкових ектопічних скорочень між 

відповідними показниками після проведеного лікування в групах обстежених 

не було виявлено (рис. 4.1). 

При аналіз динаміки ішемічних епізодів, відзначимо, що в пацієнтів 

усіх груп проведена терапія майже однаково знизила частоту ангінозних 

нападів. За даними щоденників, які вели пацієнти, усі три препарати мали 

достатню антиангінальну активність. 
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Примітка:* - вірогідна різниця показників до та після проведеного лікування. 

Рис. 4.1. Динаміка кількості екстрасистол під впливом проведеного 

лікування в пацієнтів зі стабільною стенокардією. 

 

На тлі проведеної терапії в трьох групах обстежених пацієнтів 

статистично та клінічно значимо знижувалася частота нападів стенокардії, 

зменшувалася кількість прийнятих за тиждень таблеток нітрогліцерину. 

Динаміка числа ангінозних нападів і прийнятих таблеток нітрогліцерину 

наведена на рис. 4.2 та 4.3. При порівняльній оцінці зазначеної динаміки 

видно, що найшвидшого зменшення числа нападів було досягнено в 

пацієнтів, які приймали івабрадин. Так, на 2-му тижні обстеження кількість 

нападів стенокардії зменшилася на 48,9 %, проте подальшого суттєвого 

зменшення числа нападів не спостерігали. Таку особливість дії івабрадину, 

можливо, можна пояснити ексклюзивним швидким зменшенням ЧСС за 

відсутності негативного впливу на скоротливість міокарда та провідність 

[65]. 
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Рис. 4.2. Динаміка середньої кількості нападів стенокардії за тиждень 

під впливом призначеної терапії в обстежених пацієнтів. 

 

 

Рис. 4.3. Динаміка середньої кількості таблеток нітрогліцерину, 

прийнятих за тиждень під впливом призначеної терапії в обстежених 

пацієнтів. 

 

Після двох тижнів призначеної терапії в обстежених групах пацієнтів 

число нападів стенокардії і число прийнятих таблеток нітрогліцерину 

продовжували прогресивно зменшуватися, досягаючи максимуму наприкінці 

дослідження. Так, у пацієнтів групи І спостерігали зменшення потреби в 

нітропрепаратах на 68%, у групі ІІ – на 72%, у групі ІІІ – на 66%.  
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Результати аналізу ефективності лікування за зниженням на 50% 

кількості нападів стенокардії й кількості прийнятих таблеток нітрогліцерину 

за тиждень подані в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Частота зменшення на 50% числа нападів стенокардії та кількості 

прийнятих таблеток нітрогліцерину за перший тиждень лікування  

Показник 
Група І (n=30) 

Група ІІ 

(n=30) 

Група ІІІ 

(n=30) 

n % n % n % 

Зменшення числа 

нападів стенокардії (на 

добу) 

7 23,34 5 16,66 10 33,34 

Зменшення кількості 

прийнятих таблеток 

нітрогліцерину (на 

добу) 

9 30,0 8 26,67 11 36,67 

 

 

Як видно з табл. 4.2, у групі ІІІ через тиждень від початку лікування на 

6,67% та на 10% частіше спостерігалося зменшення на 50% кількості 

прийнятих за добу таблеток нітрогліцерину через тиждень від початку 

лікування, у порівнянні відповідно з групою І та групою ІІ. Проте 

статистично значимих розбіжностей щодо кількості прийнятих за добу 

таблеток нітрогліцерину через місяць призначеної терапії між групами не 

виявлено (рис. 4.4). 

За даними ХМ ЕКГ, зменшувалася кількість і тривалість епізодів ішемії 

міокарда. На тлі терапії бісопрололом у 36,67 % пацієнтів спостерігали 

зменшення частоти нападів стенокардії на 85,37 %, а в 63,33 % пацієнтів 

напади ангінозного болю припинилися. При цьому середня тривалість 

епізодів БІМ зменшувалася з (10,42±1,98) до (1,65±1,05) хв (р<0,001-0,05), а 

середня тривалість ББІМ – із (12,01±4,68) до (2,27±1,57) хв (р<0,001-0,05). У 

30% пацієнтів, які приймали карведилол, частота нападів стенокардії 

зменшилася на 78,56 %, а в 60 % пацієнтів – напади припинилися. При цьому 

середня тривалість БІМ зменшилася з (8,36±1,07) до (2,19±1,48) хв (р<0,05), а 
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середня тривалість нападів ББІМ зменшилася з (9,20±4,19) до (1,97±1,76) хв 

(р<0,05). У 33,33 % пацієнтів, які приймали івабрадин, частота нападів 

зменшилася на 76,33 % та в 66,67 % пацієнтів напади припинялися взагалі, а 

середня тривалість БІМ і ББІМ змінювалися відповідно: із (8,79±1,63) до 

(2,11±0,98) хв (р<0,05) та з (10,64±2,12) до (2,19±0,88) хв (р<0,05). Вірогідної 

різниці між отриманими результатами після проведеної терапії між 

обстеженими групами не було виявлено. 

 Рис. 4.4. Зниження кількості прийнятих за день таблеток 

нітрогліцерину в порівнюваних групах після проведеного лікування 

 

Позитивна динаміка перебігу стабільної ІХС свідчить про поліпшення 

електрофізіологічних властивостей міокарда та збільшення його 

антиішемічної стійкості на фоні проведеного лікування в пацієнтів 

сформованих нами груп. 

Отже при порівнянні результатів аналізу ішемічних проявів, виявлених 

під час Холтерівського моніторування ЕКГ на початку та після проведеної 

терапії, виявлено абсолютно аналогічні та порівнювані зміни між 

показниками досліджуваних груп, залежно від варіанта терапії, що свідчить 

про ідентичні ефекти антиангінальної терапії бісопролола, карведилола та 

івабрадина, як наведено в табл. 4.3. 
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Таблиця 4.3 

Динаміка показників ХМ ЕКГ під впливом проведеного лікування у пацієнтів зі стабільною стенокардією 

Примітка: * - вірогідна різниця показників (р<0,001-0,05) до та після проведеного лікування в одній групі хворих. 

Показники 

Групи обстежених хворих 

 

група І (n=30) група ІІ (n=30) група ІІІ (n=30) 

до лікування після лікування до лікування після лікування до лікування після лікування 

Кількість епізодів 

больової ІМ, n 

5,05±1,07 1,84±0,81* 5,42±0,93 2,36±1,17* 5,94±1,02 2,88±1,06* 

Кількість епізодів 

безбольової ІМ, n 

7,72±1,98 2,65±1,05* 6,36±1,07 2,51±1,34* 9,72±1,86 2,52±1,13* 

Середня тривалість 

больової ІМ, хв 

10,42±1,98 1,65±1,05* 8,36±1,07 2,19±1,48* 8,79±1,63 2,11±098* 

Середня тривалість 

безбольової ІМ, хв 

12,01±4,68 2,27±1,57* 9,20±4,19 1,97±1,76* 10,64±2,12 2,19±0,88* 

Сумарна тривалість 

епізодів ішемії, хв 

20,52±8,90 4,31±1,34* 21,59±8,25 3,11±0,93* 24,08±7,69 3,51±1,56* 
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4.2. Зміни показників варіабельності серцевого ритму за даними 

добового моніторування електрокардіограми в пацієнтів зі стабільною 

стенокардією від призначених схем терапії (взаємозв’язок із рівнем 

гомоцистеїну й ендотеліну-1)  

ХМ ЕКГ проводили з дослідженням варіабельності серцевого ритму 

(ВСР). Аналізувалися такі часові показники: SDNN – стандартне відхилення 

величин нормальних інтервалів NN протягом 24 год; SDANN – стандартне 

відхилення середніх значень інтервалів NN за кожні 5 хв безперервної 

реєстрації ЕКГ; rMSSD – стандартне відхилення різниці послідовних 

інтервалів NN; pNN50 – відсоток послідовних інтервалів NN, різниця між 

якими перевищує 50 мс. Спектральний аналіз проводився за допомогою 

таких показників: HF– високочастотний компонент спектра (0,15-0,4 Гц), LF– 

низькочастотний компонент спектра (0,04-0,15 Гц), LF / HF– коефіцієнт 

симпато-парасимпатичного балансу, TP – загальна потужність спектра. 

Результати дослідження показників варіабельності серцевого ритму 

(ВСР) загалом у всіх обстежених пацієнтів із СС ІІ-ІІІ ФК до початку 

лікування вказували на підвищення тонусу симпатичної ланки вегетативної 

нервової системи, унаслідок чого виявлено зниження значення часових 

показників SDNN на 67,34% (р<0,001-0,05), SDANN –  на 66,21% (р<0,001-

0,05), rMSSD –  на 29,43% (р<0,001-0,05), pNN50% – на 29,76% (р<0,001-

0,05), що свідчить про порушення модулюючих компонентів вегетативної 

нервової системи в бік дестабілізації. При первинному обстеженні обраного 

контингенту хворих установлено також зміни спектральних показників ВСР. 

Зафіксоване збільшення в 1,74 раза коефіцієнта симпато-парасимпатичного 

балансу, у порівнянні з особами контрольної групи. При цьому виявлено 

достовірний прямий кореляційний зв’язок між ЧСС і величиною коефіцієнта 

LF / HF (r=0,55, р<0,05). Установлено також зворотний кореляційний зв’язок 

між ЧСС і деякими часовими показниками ВСР: гMSSD (г = -0,47, при р < 

0,05) та pNN 50 (г=-0,51, при р <0,05).  
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Отже в усіх обстежених пацієнтів із СС при первинному огляді 

встановлено відхилення параметрів ВСР від показників контрольної групи та 

визначених рекомендаціями Європейського товариства кардіологів. 

Регуляція ритму здійснювалася, переважно, на гуморально-метаболічному 

рівні, виявлено зниження активності парасимпатичного відділу вегетативної 

регуляції. 

Вважається, що зниження показників ВСР свідчать про порушення 

вегетативного контролю серцевої діяльності та є несприятлим фактором для 

прогнозу пацієнтів із СС [1, 8, 49]. Відомо, що одним із центральних 

механізмів прогресування ІХС є активація нейрогуморальних систем, ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи, симпатоадреналової системи, які 

стимулюють розвиток вазоконстрикторних реакцій. Збільшена активність 

циркулюючих катехоламінів потенціює збільшення ЧСС, через що значно 

зростає ризик кардіо-васкулярної летальності пацієнтів із хворобою 

коронарних артерій. Доведено,що ЧСС є одним із важливих параметрів, які 

визначають потребу міокарда в кисні, тому зниження серцевого ритму сприяє 

попередженню розвитку нападів стенокардії [136, 167]. У ряді досліджень 

встановлено [39, 194], що при тахікардії порушується ендотеліальна функція 

коронарних артерій, збільшується проникливість судинної стінки, що 

призводить до втрати еластичності судинної стінки та прискорення розвитку 

атеросклерозу. 

При визначенні в обраного контингенту хворих рівнів Ет-1 та Гц 

встановлено їхнє достовірне підвищення – (16,03±2,58) пг/мл та (17,54±2,16) 

мкмоль/л відповідно), у порівнянні з показниками групи контролю норми 

(8,9 ± 5,6) пг/мл та (2,09±0,76) мкмоль/л, відповідно, та прямий кореляційний 

зв’язок зі значенням коефіцієнта симпато-парасимпатичного балансу LF/HF 

(r=0,25, р<0,05 та r=0,55, р<0,05 відповідно). Підкреслимо також динаміку 

часових і спектральних показників ВСР у вигляді зменшення внеску 

парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи в регуляцію 

серцевої діяльності зі збільшенням рівня Гц. Залежно від вихідного рівня Гц 
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у крові обстежених, пацієнтів розподілили на підгрупи: із низьким (<10 

мкмоль/л), середнім (10–20 мкмоль/л) і високим рівнем Гц (>20 мкмоль/л), 

представлені 22, 43 і 25 пацієнтами відповідно. Значення LF / HF, у 

порівнянні з показниками контрольної групи, було вищим в обстежених 

хворих на СС із низьким, середнім і високим рівнем Гц відповідно на 21,67% 

(p<0,05), 36,41% (p<0,05), 79,46% (p<0,05). Крім того, рівень Гц корелював із 

вираженістю ішемічних проявів в обстежених пацієнтів. Зафіксовано 

прогресивне збільшення сумарної тривалості ішемічних епізодів зі 

збільшенням рівня Гц (рис. 4.5). Найбільша тривалість ішемічних змін 

виявлена в підгрупі пацієнтів із рівнем Гц більше 20 мкмоль/л. 

Після проведеної терапії виявлено явне збільшення часових показників 

у всіх трьох обстежених групах (табл. 4.4). На фоні прийому бісопрололу 

встановлено збільшення SDNN на 46,27% (р<0,001-0,05), у хворих на фоні 

прийому карведилолу – на 46,31%(р<0,001-0,05), івабрадину – на 

55,79%(р<0,001-0,05), у порівнянні з вихідними величинами. 

 

Рис. 4.5. Сумарна тривалість ішемічних епізодів (хв) в обстежених 

пацієнтів, залежно від рівня гомоцистеїнемії. 

 

Найбільшого наближення до показників контролю норми досягнено в 

пацієнтів групи ІІІ (99,83±8,28 мс). Зазначимо також, що спостерігалася 

статистично достовірна різниця даного показника між групами хворих, які 

отримували карведилол та івабрадин – (81,56±7,32), у порівнянні з 

(99,83±8,28), р<0,001-0,05, після проведеного лікування. 
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Таблиця 4.4 

Динаміка часових показників варіабельності серцевого ритму в пацієнтів зі стабільною стенокардією 

 

Показники 

Групи обстежених хворих 

група І (n=30) группа ІІ (n=30) група ІІІ (n=30) Контроль 

норми  

(n=30) 
до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

ЧСС, 

сер/добу 73,45±3,72 65,43±2,23* ∆ 72,93±2,61 67,33±3,13∆ # 75,56±1,32 61,03±2,26* 
63,15±2,41 

SDNN, мс 
46,97±3,4 87,43±4,01* # 43,79±5,76 81,56±7,32*∆ # 44,13±3,99 99,83±8,28* 

119,35±5,66 

SDАNN, мс 
34,1±3,9 76,39±5,78* # 39,12±3,11 69,43±4,34* ∆ # 35,97±6,14 79,88±5,64* # 

115,77±9,12 

rMSSD, мс 
21,00±4,75 29,77±4,12* 22,53±2,78 29,65±2,26* # 20,99±5,25 30,12±3,67* 

35,43±3,19 

pNN 50, % 5,03±0,81 8,91±1,12* 5,99±2,54 8,64±1,15* 6,54±1,78 8,86±2,13* 9,18±2,63 

Примітки: *-достовірні відмітності в одній групі обстежених до та після проведеного лікування (р<0,001-0,05); ∆-

достовірні відмітності між ІІІ та іншими групами після проведеного лікування (р<0,001-0,05); # - достовірні відмінності 

між контрольною групою та обстеженими після проведеного лікування (р<0,001-0,05). 

 

 

 



86 

При аналізі спектральних показників після проведеної терапії (табл. 

4.5) встановлено достовірне збільшення загальної потужності спектру на 

48,33% (р<0,05) – у пацієнтів групи І, на 47,38% (р<0,05) – у пацієнтів групи 

ІІ та на 53,43% (р<0,05) відповідно в пацієнтів групи ІІІ. Такі зміни відбулися 

за рахунок збільшення високочастотної складової спектра. На фоні прийому 

бісопрололу HF збільшився в 1,76 раза, на фоні прийому карведилолу – в 1,81 

раза, на фоні прийому івабрадину – в 1,89 раза відповідно. При цьому 

найбільшого наближення до показників контролю норми було досягнено в 

пацієнтів групи ІІІ, що свідчить про більш виражене підвищення активності 

парасимпатичного відділу на фоні прийому івабрадину. 

Отже проведені дослідження динаміки ВСР указують на позитивний 

вплив досліджуваних препаратів на біорефлекторну регуляцію серцевого 

ритму, спостерігається зниження активності симпатичної ланки вегетативної 

нервової системи та підвищення активності парасимпатичного відділу на 

фоні нормалізації симпатико-парасимпатичного балансу. 

Під впливом призначеної фармакотерапії відбулося зниження вмісту 

Ет-1 у плазмі хворих у пацієнтів всіх трьох груп обстежених, проте 

конкретної різниці (р<0,001) удалося досягти саме на фоні прийому 

карведилолу та івабрадину (рис. 4.6). 

 

Рис.4.6. Динаміка рівня ендотеліну-1 під впливом проведеної терапії.  
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Таблиця 4.5 

Динаміка cпектральних показників варіабельності серцевого ритму в пацієнтів зі стабільною стенокардією 

 

Показники 

Групи обстежених хворих 

група І (n=30) група ІІ (n=30) група ІІІ (n=30) Контроль 

норми  

(n=30) 
до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

TP, мс2 1084±71 2098±96* ∆ # 1124±125 2136±143* ∆ # 1785±89 2548±151* # 3446±108 

LF, мс2 992±79 811±52 # 945±63 890±54# 899±74 845±56# 1040±81 

HF, мс2 302±19 621±37* # 360±46 649±26* # 364±49 689±58* 797±56 

LF/HF, ум.од. 2,44±0,26 1,45±0,19* 2,63±0,26 1,47±0,21* 2,49±0,25 1,45±0,13* 1,45±0,13 

Примітки: *-достовірні відмітності в одній групі обстежених до та після проведеного лікування (р<0,001-0,05); ∆-

достовірні відмітності між ІІІ та іншими групами після проведеного лікування (р<0,001-0,05); # - достовірні відмітності 

між контрольною групою та обстеженими після проведеного лікування (р<0,001-0,05). 
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Найбільш виражену позитивну динаміку рівня Ет-1 зафіксовано у 

хворих групи, яким до базового комплексу лікування введено івабрадин, 

(зменшився на 34,21 %, р<0,001). Зазначене узгоджується з позитивною 

кореляцією між зниженням ЧСС і рівня Ет-1 (r=0,89; р<0,001). На фоні 

прийому івабрадину було досягнено найбільшого зниження 

середньодобової ЧСС (на 19,23 %, р<0,001). Отже ефективне зниження 

ЧСС, зокрема з використанням інгібітора Іf-каналів клітин синусового 

вузла серця івабрадину, є важливим завданням терапії хворих із хворобою 

коронарних артерій, оскільки синусова тахікардія поряд із підвищенням 

концентрації катехоламінів, ангіотензину ІІ, серотоніну сприяє появі 

вазоконстрикторних ендотелійзалежних впливів, підвищенню тонусу 

судинної стінки і, як наслідок – дисфункції ендотелію. 

У хворих усіх груп рівень Гц знизився, порівняно з вихідними 

даними (рис. 4.7, рис. 4.8, рис. 4.9). Спостерігалося збільшення кількості 

хворих на 36,67 % (р<0,05) із рівнем концентрації Гц до 10 мкмоль/л у 

групі І, на 43,34 % (р<0,05) – у групі ІІ та на 46,67 %(р<0,05) – у групі ІІІ. 

Відповідно відбулося зменшення кількості пацієнтів після проведеного 

курсу лікування з рівнем Гц >20 мкмоль/л: на 16,66 %(р<0,05) у групі І, на 

13,33 %(р<0,05) – у групі ІІ та на 23,34 %(р<0,05) – у групі ІІІ.  

 

 

 Рис. 4.7. Розподіл пацієнтів (%) за рівнем гомоцистеїну до та після 

проведеного лікування в групі І. 
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Рис. 4.8. Розподіл пацієнтів (%) за рівнем гомоцистеїну до та після 

проведеного лікування в групі ІІ. 

 

 

Рис. 4.9. Розподіл пацієнтів (%) за рівнем гомоцистеїну до та після 

проведеного лікування в групі ІІІ. 

 

Отже застосовані схеми антиангінальної терапії в пацієнтів зі СС 

були ефективними. На тлі проведеної терапії спостерігали зменшення 

частоти та тривалості ішемічних епізодів. Отримані результати свідчать 

про зіставні ефекти антиангінальної дії бісопрололу, карведилолу та 

івабрадину. Безпечного зниження ЧСС було досягнено на фоні прийому 

івабрадину. При цьому суттєве збільшення парасимпатичної складової 

спектра при оцінці ВСР було також виявлено в пацієнтів, які отримували 

івабрадин. Встановлено позитивний кореляційний зв’язок між рівнем Ет-1 

та ЧСС, найбільш ефективне зниження цих показників досягнено на фоні 

прийому івабрадину. Використання призначених схем лікування 

призводило до зниження рівня гомоцистеїнемії в обраного контингенту 
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хворих, при цьому виявлено прямий кореляційний зв’язок між рівнем 

гомоцистеїнемії та тривалістю ішемічних епізодів, проявами 

симпатикотонії за даними холтерівського моніторування 

електрокардіограми. Інгібітор Іf-каналів клітин синусового вузла серця 

івабрадин володіє більш значним коригуючим впливом на прояви ЕД, у 

порівнянні з β-АБ – бісопрололом і карведилолом. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І ВПЛИВ БЕТА-

АДРЕНОБЛОКАТОРІВ ТА ІВАБРАДИНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

СТАН МІОКАРДА І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ФІЗИЧНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ В ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ 

СТЕНОКАРДІЄЮ 

 

5.1. Порівняльна ефективність і вплив бета-адреноблокаторів та 

івабрадину на показники систолічної функції та ремоделювання 

лівого шлуночка в пацієнтів зі стабільною стенокардією 

У даному розділі представлена порівняльна характеристика впливу 

бісопрололу, карведилолу та івабрадину на основні показники 

гемодинаміки у хворих на СС, упродовж одного місяця лікування та через 

один рік спостереження. Для цього всім пацієнтам на початку лікування, 

через один місяць та через 12 місяців спостереження проведено ЕхоКГ-

дослідження в М- і В-режимах. 

Аналіз основних параметрів ЕхоКГ дослідження показав, що на 

початку лікування достовірних відмітностей між групами пацієнтів, 

виокремлених для прийому бісопрололу, карведилолу та івабрадину, не 

виявлено. Дослідження проводили з парастернального доступу по довгій і 

короткій осі серця, а також із верхівки та супрастернальної позиції. 

Виявлено, що розмір аорти достовірно відрізнявся від показника контролю 

норми. Розміри лівого передсердя в пацієнтів усіх трьох груп були 

вірогідно більшими за аналогічний розмір у групі контролю норми. 

Значення КДР у всіх обстежених осіб достовірно не відрізнялися від 

контрольних показників. Проте КСР був вірогідно меншим (р<0,005) за 

відповідний розмір у групі контролю норми. Щодо КДО, то його значення 

було достовірно більшим за відповідне значення в контрольній групі в 

пацієнтів груп І (р<0,01) та ІІІ (<0,05) та дещо більшим у групі ІІ (р>0,05). 

Значення КСО у всіх трьох групах обстежених пацієнтів були дещо 
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більшими від контрольної групи, але вірогідно не розрізнялися (р>0,05). 

Така ж тенденція простежувалася для показника ТЗСЛШ. Показник 

інтегральної скоротливості ЛШ – ЗФВ був достовірно нижчим за контроль 

норми в трьох сформованих групах (р<0,01-0,05). Значення індексу 

«стінка-радіус» також було вірогідно нижчим від контрольного показника 

(р<0,01-0,05). Показники на початку лікування наведені в табл. 5.1.  

Таблиця 5.1 

Зіставлення основних показників ехокардіографії до лікування 

 Група І Група ІІ Група ІІІ Контроль 

норми 

Аорта, см, 

∆ % 

р 

3,43+0,05 3,42+0,05 3,43+0,05 3,27+0,04 

+4,89% +4,39% +4,89% 

<0,05 <0,05 <0,05 

ЛП, см 

∆ % 

р 

4,3+0,06 4,31+0,06 4,29+0,06 3,57+0,04 

+20,54% +20,73% +20,17% 

<0,001 <0,001 <0,001 

КДР, см 

∆ % 

р 

4,89+0,1 4,91+0,1 4,89+0,1 5,14+0,1 

 

 

-4,86% -4,47% -4,86% 

>0,05 >0,05 >0,05 

КСР, см 

∆ % 

р 

3,65+0,05 3,64+0,05 3,68+0,06 4,12+0,08 

 

 

-11,41% -11,65% -10,68% 

<0,005 <0,005 <0,005 

КДО, мл 

∆ % 

р 

140,12+3,36 136,64+3,28 138,49+3,32 127,53+3,24 

 

 

+9,87% +7,14% +8,59% 

<0,01 >0,05 <0,05 

КСО, мл 

∆ % 

р 

56,32+2,21 60,13+2,43 58,46+2,35 54,63+2,16 

 

 

+3,09% +10,06% +6,55% 

>0,05 >0,05 >0,05 

ТЗСЛШ, см 

∆ % 

р 

1,1+0,02 1,09+0,02 1,08+0,02 1,1+0,02 

 

 

0% -0,91 -1,82% 

>0,05 >0,05 >0,05 

ЗФВ, % 

∆ % 

р 

53,97+1,39 54,14+1,34 52,63+1,37 58,27+1,52 

 

 

-7,38% -7,09% -9,68% 

<0,05 <0,05 <0,01 

Індекс «стінка-

радіус»,  

∆ % 

р 

0,37+0,01 

 
0,39+0,01 0,38+0,01 

0,42+0,01 
-11,9% -7,14% -9,52% 

<0,01 <0,05 <0,05 

Примітки: ∆ % та «р», у порівнянні з групою контролю норми. 

                 ЛП - ліве передсердя, ЗФВ - загальна фракція викиду. 
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Через один місяць лікування проведено повторне ЕхоКГ 

дослідження у всіх трьох групах. Нами виявлено, що впродовж одного 

місяця на тлі призначеного лікування відбуваються такі зміни основних 

показників внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів зі СС: щодо 

розмірів аорти не зареєстровано достовірних змін у жодній групі пацієнтів 

(р>0,05); те ж стосується й розмірів лівого передсердя – достовірних змін у 

процесі лікування не виявлено (р>0,05); показник КДР на тлі одного місяця 

лікування вірогідно не змінився (р>0,05); відбулося достовірне зменшення 

показника КСР у всіх групах (p<0,05); достовірних змін показника КДО в 

групах обстежених пацієнтів, при порівнянні з вихідними даними, 

виявлено не було (р>0,05); достовірне зниження КСО в пацієнтів всіх 

трьох груп (p<0,05). Не зареєстровано явних змін показників ТЗСЛШ у 

жодній із досліджуваних груп (р>0,05). Окрім того, виявлено вагоме 

зростання інтегрального показника скоротливості ЛШ – ЗФВ у пацієнтів 

груп І, ІІ та ІІІ (p<0,05), як наведено в табл. 5.2. Причому, в осіб групи ІІІ 

позитивні зміни скоротливої здатності міокарда за показником ЗФВ були 

виражені більш чітко, порівняно з хворими групи І та ІІ, хоча дані суттєво 

не відрізнялися (p>0,05). Щодо індексу «стінка-радіус», то достовірних 

змін даного показника в пацієнтів трьох груп через один місяць лікування 

виявлено не було (p>0,05). 

Отже на фоні призначеного лікування відбувається оптимізація 

скоротливості міокарда у всіх трьох групах. Найбільше ці зміни виражені в 

групі ІІІ пацієнтів зі СС, що пов’язано з уведенням до схеми лікування 

івабрадину, який, на відміну від бісопрололу та карведилолу, не справляє 

негативного інотропного впливу на міокард ЛШ і сприяє покращенню 

скорочувальної функції ЛШ як за рахунок позитивного впливу на 

інтегральний показник глобальної скоротливості – загальну фракцію 

викиду, так і параметри, що характеризують продольну скоротливість 

кардіоміоцитів ЛШ [100, 151]. 
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Таблиця 5.2 

Динаміка показників ехокардіографії в М-режимі в групах на тлі 

проведеного лікування - через 1 місяць 

 Група І Група ІІ Група ІІІ 

Аорта, см, 

∆ % 

р 

3,39+0,04 3,38+0,04 3,41+0,04 

-1,17% -1,17% -0,58% 

>0,05 >0,05 >0,05 

ЛП, см 

∆ % 

р 

4,1+0,05 4,19+0,06 4,21+0,06 

-0,47% -2,78% -1,86% 

>0,05 >0,05 >0,05 

КДР, см 

∆ % 

р 

5,22+0,14 5,08+0,12 5,13+0,12 

+6,75% +3,46% +4,9% 

>0,05 >0,05 >0,05 

КСР, см 

∆ % 

р 

3,51+0,04 3,48+0,04 3,5+0,04 

-3,84% -4,39% -4,89% 

<0,05 <0,05 <0,05 

КДО, мл 

∆ % 

р 

147,34+3,42 143,67+3,36 144,21+3,4 

+5,15% +5,14% +4,13% 

>0,05 >0,05 >0,05 

КСО, мл 

∆ % 

р 

48,54+2,13* 51,32+2,37* 47,61+2,23* 

-13,81% -14,65% -18,55% 

<0,05 <0,05 <0,05 

ТЗСЛШ, см 

∆ % 

р 

1,09+0,05 1,1+0,05 1,09+0,04 

-0,91% +0,92% +0,93% 

>0,05 >0,05 >0,05 

ЗФВ, % 

∆ % 

р 

57,92+1,56* 58,81+1,43* 57,42+1,64* 

 

+7,31% +8,63% +9,1% 

<0,05 <0,05 <0,05 

Індекс  

«стінка-радіус» 

∆ % 

р 

0,38+0,01 

 

0,41+0,01 0,4+0,01 

+2,7% +5,13% +5,26% 

>0,05 >0,05 >0,05 

Примітка: ∆ % та «р», у порівнянні до та після проведеного 

лікування в одній групі хворих. 

 

Порівнюючи основні Ехо КГ показники в пацієнтів груп І, ІІ та ІІІ на 

початку та наприкінці одного місяця лікування, ми виявили явне 

зменшення КСО в пацієнтів усіх трьох груп: – 13,81%, p<0,05 у групі І; 
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14,65%, p<0,05, у групі ІІ та – 18,55%, p<0,05, у групі ІІІ, а також вагоме 

зростання показника ЗФВ у групі І (+7,31%, p<0,05), у групі ІІ (+8,63%, 

p<0,05) та в групі ІІІ (+9,1%, р<0,05), що представлено на рис. 5.1. 

Отже, за даними ЕхоКГ, у пацієнтів груп І, ІІ та ІІІ груп на тлі 

прийому β-АБ або івабрадину після одного місяця лікування відбулося 

суттєве поліпшення гемодинамічних показників, зокрема показника 

інтегральної скоротливості ЛШ, причому в групі івабрадину ці зміни були 

чітко вираженими, що дозволяє розглядати даний препарат як повноцінну 

альтернативу β-АБ у пацієнтів зі СС, в яких прийом препаратів зазначеної 

групи утруднений із певних причин, із метою запобігання розвитку та 

прогресуванню ознак СН. 

        Примітка: вірогідність різниці: *- достовірна до та після лікування в 

одній групі. 

Рис. 5.1. Зіставлення показників Ехо-КГ у М-режимі на тлі 

проведеного лікування (через 1 місяць) – ∆ %. 

 

При проведенні візиту через один місяць спостереження всім 

обстеженим пацієнтам було рекомендовано продовжувати призначене 

лікування. Через один рік від початку дослідження пацієнти були повторно 

викликані на візит-спостереження, під час якого проводилося Ехо-КГ 
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обстеження з метою виявлення впливу призначеного лікування на основні 

гемодинамічні показники при тривалому спостереженні пацієнтів із СС. 

Виявлено що через один рік на тлі призначеного лікування 

відбуваються певні зміни основних показників внутрішньосерцевої 

гемодинаміки в пацієнтів зі СС: достовірних змін розмірів аорти не 

виявлено в жодній групі пацієнтів: група І – ∆ -1,75 %, група ІІ – ∆ - 0,58 

%; група ІІІ – ∆ - 3,39 % (р>0,05); аналогічна тенденція характерна й для 

розмірів лівого передсердя – явних змін у процесі лікування не виявлено 

(р>0,05): група І – ∆ - 3,49 %; група ІІ – ∆ -5,1 %, група ІІІ – ∆ -1,42 %. 

Щодо показника КДР, то він у процесі лікування достовірно не змінився 

(р>0,05): група І – ∆ +5,93 %, група ІІ– ∆ +4,89 %, група ІІІ – ∆ +6,13 %. 

КСР вірогідно зменшився у всіх групах пацієнтів: група І – ∆ -4,93 % 

(p<0,005), група ІІ – ∆ -5,77 % (p<0,05), група ІІІ – ∆ -5,43 % (p<0,05). 

Щодо показника КДО, то він несуттєво зріс у трьох групах, хоча дані 

достовірно не відрізнялися від початков– ∆ +5,88 %. Реєструється вірогідне 

зменшення КСО в пацієнтів усіх трьох груп (p<0,05): група І – ∆ -21,37 %, 

група ІІ – ∆ -22,45 %, група ІІІ – 26,67 %. Щодо змін показника ТЗСЛШ, то 

зареєстрована тенденція до зменшення в двох досліджуваних групах: група 

І – ∆ -2,73 %, група ІІ – без змін, група ІІІ – ∆ -1,85 %, хоча дані не 

відрізнялися в жодній із досліджуваних груп (р>0,05). У всіх трьох групах 

пацієнтів зареєстровано суттєве поліпшення скорочувальної функції 

міокарда у вигляді зростання показника ЗФВ (p<0,05) через один рік 

лікування, особливо виразною ця тенденція була в пацієнтів групи ІІІ: 

група І – ∆ +7,76 %, група ІІ – ∆ + 5,97 %, група ІІІ – ∆ +14,68 % (табл. 5.3). 

 Отже при порівнянні даних, отриманих на початку дослідження та 

через один рік лікування, виявлено вагомі зміни таких показників за 

групами: група І – зменшення КСО на 21,37 % (p<0,05) та збільшення 

показника ЗФВ на 7,76 % (p<0,05); група ІІ – зменшення КСО на 22,45 % 

(p<0,05), зростання ЗФВ на 5,97 % (p<0,05); група ІІІ – зменшення КСО на 
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26,67 % (p<0,05) та зростання інтегрального показника скоротливості ЛШ 

– ЗФВ на 14,68 % (p<0,05), як наведено на рис. 5.2. 

Таблиця 5.3 

Динаміка показників ехокардіографії в М-режимі в групах на тлі 

проведеного лікування - через 1 рік 

 Група І Група ІІ Група ІІІ 

Аорта, см, 

∆ % 

р 

3,37+0,04 3,4+0,04 3,39+0,04 

-1,75% -0,58% -1,17% 

р>0,05 р>0,05 р>0,05 

ЛП, см 

∆ % 

р 

4,15+0,06 4,09+0,06 4,23+0,06 

-3,49% -5,1% -1,42% 

р>0,05 р>0,05 р>0,05 

КДР, см 

∆ % 

р 

5,18+0,14 5,15+0,13 5,19+0,14 

+5,93% +4,89% +6,13% 

>0,05 >0,05 >0,05 

КСР, см 

∆ % 

р 

3,47+0,03 3,43+0,03 3,48+0,04 

-4,93% -5,77% -5,43% 

<0,005 <0,05 <0,05 

КДО, мл 

∆ % 

р 

145,32+3,29 140,27+3,36 146,64+3,41 

+3,71% +2,66% +5,88% 

>0,05 >0,05 >0,05 

КСО, мл 

∆ % 

р 

44,28+2,09* 46,63+2,21* 42,87+2,31* 

-21,37% -22,45% -26,67% 

<0,05 <0,05 <0,05 

ТЗСЛШ, см 

∆ % 

р 

1,07+0,05 1,09+0,04 1,06+0,04 

-2,73% 0% -1,85% 

>0,05 >0,05 >0,05 

ЗФВ, % 

∆ % 

р 

58,16+1,61* 57,37+1,41* 60,27+1,71* 

+7,76% +5,97% +14,68% 

<0,05 <0,05 <0,05 

Індекс  

«стінка-радіус» 

∆ % 

р 

0,39+0,01 

 

0,4+0,01 0,4+0,01 

+5,41% +2,56% +5,26% 

>0,05 >0,05 >0,05 

Примітка: ∆ % та «р», у порівнянні до та після проведеного 

лікування в одній групі хворих. 
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        Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна до та після лікування в 

одній групі;  # - достовірна після лікування між групами. 

Рис. 5.2. Зіставлення показників Ехо-КГ у М-режимі на тлі 

проведеного лікування (через 1 рік) – ∆ % 

 

Підсумовуючи результати даного підрозділу, можна зробити такий 

висновок: розроблений спосіб диференційованого лікування справляє 

позитивний вплив на основні показники гемодинаміки (КСР, КСО) у 

пацієнтів зі СС, відбувається суттєве поліпшення скоротливої функції 

міокарда, що проявляється зростанням загальної фракції викиду в усіх 

досліджуваних групах уже через місяць лікування. Через один рік ці зміни 

стають ще виразнішими, причому ефективніша динаміка спостерігається 

на тлі прийому івабрадину. 

 

5.2. Порівняльна ефективність і вплив бета-адреноблокаторів та 

івабрадину на показники толерантності до фізичного навантаження в 

пацієнтів зі стабільною стенокардією за даними велоергометрії 

У даному розділі представлені результати дослідження впливу 

бісопрололу, карведилолу та івабрадину на показники толерантності до 
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фізичного навантаження. Із цією метою всім обстеженим пацієнтам 

проведено ВЕМ на початку дослідження та через один місяць лікування. 

Проба була позитивною в 71 (78,9 %) пацієнта, неінформативною (не 

вдалося довести до діагностичних критеріїв через значне підвищення АТ) 

– у 19 (21,1 %) хворих. Порогове навантаження становило в середньому 

(84,354,18) Вт, відсоток досягненого навантаження до розрахункового – 

(52,462,63) %. Проаналізувавши кількісні показники ішемії, які 

розраховувались у разі виникнення під час навантаження депресії сегмента 

ST, встановлено, що в середньому у всіх досліджуваних пацієнтів сумарне 

зміщення сегмента ST (EST) становило (7,130,58) мм, кількість відведень 

з ознаками ішемії (NST) – (4,810,54) відведень, середнє зміщення 

сегмента ST (AST) – (1,280,16) мм. 

Порівняння основних показників ВЕМ між групами бісопрололу, 

карведилолу та івабрадину на початку дослідження показало, що вони 

були подібні між собою, оскільки ніяких достовірних відмінностей між 

групами виявлено не було (р>0,05). Так, показник порогового 

навантаження становив (82,24+3,97) Вт у пацієнтів групи І; (84,19+4,06) Вт 

у хворих групи ІІ та (86,37+4,32) Вт в осіб групи ІІІ. Подібна 

закономірність стосувалася й показника відсотка досягненого 

навантаження до розрахункового, який вірогідно не розрізнявся за групами 

на початку лікування й складав: група І – (54,392,64) %; група ІІ – 

(50,43+2,51) % та група ІІІ – (53,96+2,58) %. Показники толерантності до 

фізичного навантаження за даними ВЕМ на початку лікування наведено на 

рис. 5.3. 

Окрім того, на початку дослідження нами здійснений аналіз 

показників величини зони ішемії, які виявлено під час проведення ВЕМ у 

пацієнтів трьох досліджуваних груп. З'ясовано, що ці показники також 

чітко не відрізнялися між групами до призначення лікування (р>0,05). Так, 

показник ЕST становив (6,970,38) мм у групі І; (7,18+0,31) мм – у групі ІІ 

та (7,06+0,29) мм – у групі ІІІ. Значення NST також  чітко не розрізнялося 
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по групам та становило: група І – (4,950,33) відведень; група ІІ – 

(4,82+0,28) відведень; група ІІІ – (4,76+0,24) відведень. 

 

 

Рис. 5.3. Показники толерантності до фізичного навантаження в 

пацієнтів досліджуваних груп на початку дослідження, згідно з даними 

велоергометрії. 

 

Показник АST, аналогічно з попередніми показниками, суттєво не 

розрізнявся між групами на початку лікування (р>0,05) і становив, 

відповідно: група І – (1,280,14) мм; група ІІ – (1,31+0,15) мм та група ІІІ – 

(1,26+0,11) мм, як наведено на рис. 5.4. 

Також нами проаналізовано інші показники, що характеризують 

толерантність до фізичного навантаження (табл. 5.4). За таким показником, 

як загальна тривалість навантаження до появи ангінозного болю (хв) групи 

вірогідно не відрізнялися між собою (р>0,05). Щодо показників тривалість 

навантаження до появи депресії сегмента ST≥1 мм (хв), досягнена 

максимальна ЧСС (% від максимальної) та рівень максимального САТ (мм 

рт. ст.), то вони були цілком порівнювані в сформованих групах, оскільки 

дані не розрізнялися (р>0,05). 
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Рис. 5.4. Кількісні показники ішемії при проведенні ініціальної 

велоергометрії в пацієнтів досліджуваних груп. 

 

Таблиця 5.4 

Аналіз рівня навантаження хворих досліджуваних групп на 

початку лікування за даними велоергометрії 

Показник Група І Група ІІ Група ІІІ Р1-2, 1-3, 

2-3 

Загальна тривалість 

навантаження до появи 

ангінозного болю, хв 

6,98+0,15 7,21+0,17 7,36+0,19 >0,05 

Тривалість 

навантаження до появи 

депресії сегмента ST≥1 

мм, хв 

6,77+0,32 7,14+0,38 6,92+0,35 >0,05 

Досягнута 

максимальна ЧСС (% 

від максимальної) 

62,41+2,46 65,27+2,54 60,36+2,32 >0,05 

Рівень максимального 

систолічного АТ, мм 

рт.ст. 

156,86+4,31 152,25+4,26 150,78+4,18 >0,05 

 

На наступному етапі дослідження проаналізовано результати ВЕМ, 

проведеної всім пацієнтам через один місяць призначеного нами 

лікування. Аналізувалися ті ж показники, що й на початку дослідження. 
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Щодо показника порогового навантаження, то він достовірно 

збільшився на фоні лікування в усіх трьох групах  і становив: у групі І – 

(96,81+4,16) Вт, ∆ +17,72% (р<0,05); у групі ІІ – (101,12+4,83) Вт, ∆ + 

20,11% (р<0,05); у групі ІІІ – (115,23+4,32) Вт, ∆ + 33,41% (р<0,05), 

причому в осіб групи ІІІ даний показник через один місяць лікування 

значно відрізнявся від аналогічного показника в групі І та ІІ (р<0,05), як 

наведено на рис. 5.5. 

 

            Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна до та після лікування 

в одній групі; # - достовірна після лікування між групами. 

Рис. 5.5. Зміни показника порогового навантаження згідно ВЕМ-

проби в пацієнтів зі стабільною стенокардією через 1 місяць лікування. 

 

Подібна закономірність спостерігалася й для показника відсотка 

досягненого навантаження до розрахункового, який вірогідно зріс у 

процесі лікування в усіх трьох групах пацієнтів і складав: група І – 

(63,382,86) %, ∆ +16,53 % (р<0,05); група ІІ – (65,12+2,94) %, ∆ +29,13 % 

(р<0,01) та група ІІІ – (67,48+3,07) %, ∆ +25,05 % (р<0,01), як показано на 

рис. 5.6. 
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            Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна до та після лікування в 

одній групі. 

Рис. 5.6. Зміни показника відсотка досягнутого навантаження до 

розрахункового згідно ВЕМ-проби в пацієнтів зі стабільною стенокардією 

через 1 місяць лікування. 

 

Аналіз показників величини зони ішемії після одного місяця 

лікування показав явне покращення перебігу СС і зростання коронарного 

резерву за даними ВЕМ, що виражалося в зменшенні значень показника 

ЕST до (5,840,32) мм у групі І, ∆ -16,21 % (р<0,05); (5,91+0,29) мм у групі 

ІІ, ∆ - 17,68 % (р<0,05) та (5,72+0,25) мм у групі ІІІ, ∆ - 18,98 % (р<0,05) 

(рис. 5.7). 

Значення NST також достовірно зменшилося в процесі лікування в 

пацієнтів усіх трьох груп і становило: група І – (4,030,24) відведень, ∆ - 

18,59 % (р<0,05); група ІІ – (3,97+0,23) відведень, ∆ - 17,63 % (р<0,05); 

група ІІІ – (3,82+0,21) відведень, ∆ - 19,75 % (р<0,05) (рис. 5.8). 
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            Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна до та після лікування 

в одній групі. 

Рис. 5.7. Зміни показника EST у пацієнтів зі стабільною 

стенокардією через 1 місяць лікування згідно з даними велоергометрії. 

 

 

            Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна до та після лікування 

в одній групі. 

Рис. 5.8. Зміни показника NST у пацієнтів зі стабільною 

стенокардією через 1 місяць лікування згідно з даними велоергометрії. 
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Показник АST, аналогічно з попередніми показниками, достовірно 

зменшився в усіх трьох групах: у групі І – (0,940,09) мм, ∆ - 26,56 % 

(р<0,05); у групі ІІ – (0,91+0,1) мм, ∆ - 30,53 % (р<0,05); у групі ІІІ – 

(0,89+0,07) мм, ∆ - 29,37 % (р<0,05), як представлено на рис. 5.9. 

 

            Примітка: вірогідність різниці: * - достовірна до та після лікування в 

одній групі. 

Рис. 5.9. Зміни показника АST у пацієнтів зі стабільною 

стенокардією через 1 місяць лікування згідно з даними велоергометрії. 

 

У табл. 5.5 представлені результати дослідження, що характеризують 

толерантність до фізичного навантаження в усіх обстежених пацієнтів, 

згідно з призначеним лікуванням через один місяць. Виявлено, що в 

пацієнтів усіх груп відбувається поліпшення показників, що аналізувалися: 

збільшення загальної тривалості навантаження до появи ангінозного болю 

(хв) на 18,05 % у групі І (р<0,005), 18,03 % – у групі ІІ (р<0,005) та на 9,27 

% – у групі ІІІ (р<0,001)%; тривалості навантаження до появи депресії 

сегмента ST≥1 мм (хв) на 12,42 % у групі І (р<0,05), на 15,69 % – у групі ІІ 

(р<0,05) та на 36,85 % – у групі ІІІ (р<0,005); показника досягнутої 

максимальної ЧСС (% від максимальної) на 20,78 % у групі І (р<0,01), на 
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13,08 % – у групі ІІ (р<0,05) та на 39,04 % – у групі ІІІ (р<0,005), причому в 

пацієнтів групи ІІІ ці показники вірогідно відрізнялися від групи І та ІІ 

(р<0,05). Окрім того, зареєстровано зменшення рівня максимального 

систолічного АТ (мм рт. ст.) на 7,7 % у пацієнтів групи І (р<0,05) та на 7,8 

% в осіб групи ІІ (р<0,05), що може бути пов’язано з антигіпертензивною 

дією β-АБ. 

Таблиця 5.5 

Погруповий аналіз рівня навантаження за даними 

велоергометрії в пацієнтів зі стабільною стенокардією після лікування 

Показник Група І Група ІІ Група ІІІ р 

Загальна тривалість 

до появи ангінозного 

болю, хв ∆% р 

8,24+0,19* 

 

+18,05% 

<0,005 

8,51+0,22* 

 

+18,03% 

<0,005 

9,27+0,26*# 

 

+25,95% 

<0,001 

1-2>0,05 

1-3<0,01 

2-3<0,05 

Тривалість до появи 

депресії ST≥1 мм, хв. 

∆% р 

7,73+0,35* 

 

+12,42% 

<0,05 

8,26+0,4* 

 

+15,69% 

<0,05 

9,47+0,47*# 

 

+36,85% 

<0,005 

1-2>0,05 

1-3<0,01 

2-3>0,05 

Досягнена 

максимальна ЧСС (% 

від макс.) ∆% р 

75,38+2,94* 

 

+20,78% 

<0,01 

73,81+2,87* 

 

+13,08% 

<0,05 

83,93+3,02*# 

 

+39,04 

<0,005 

1-2>0,05 

1-3<0,05 

2-3<0,05 

Рівень максимальної 

САТ, мм рт.ст. 

∆% р 

144,78+4,2* 

 

-7,7% 

<0,05 

140,37+4,11* 

 

-7,8% 

<0,05 

146,24+4,16 

 

-3,01% 

>0,05 

1-2>0,05 

1-3>0,05 

2-3>0,05 

Примітка: * - вірогідна різниця показників (р<0,001-0,05) до та після 

проведеного лікування в одній групі хворих; # - вірогідна різниця 

показників (р<0,001-0,05) після проведеного лікування між сформованими 

групами хворих. 

 

Отже порівняння показників велоергометрії, проведеної на початку 

дослідження та через один місяць лікування, показало помітне поліпшення 

основних показників тесту з фізичним навантаженням у всіх трьох групах 

обстежених пацієнтів, причому пацієнти, які отримували додатково до 

базової терапії івабрадин, характеризувалися найбільшим зростанням 
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толерантності до фізичного навантаження, що може бути пов’язано з 

найліпшим контролем частоти серцевих скорочень у цій групі. 

Основні положення даного розділу відображені в наступних 

публікаціях: 

1. Широкова С. В. Порівняльна ефективність і вплив β-

адреноблокаторів та івабрадину на показники систолічної функції лівого 

шлуночка у пацієнтів зі стабільною стенокардією / С. В. Широкова // 

Буковинський медичний вісник. – 2015. – Т. 19, № 3 (75). – С. 214 – 217. 

2. Вікові особливості змін артеріального тиску за умов дії стрес-

факторів у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця / Т. О. 

Ілащук, В. В. Маркевич, І. І. Ілащук, С. В. Широкова // Матеріали XIІІ 

Національного конгресу кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 р.). 

- Український кардіологічний журнал. – 2012. – Додаток 1. – С. 91 – 92.  

3. Широкова С. В. Порівняльна ефективність і вплив бета-

адреноблокаторів та івабрадину на показники толерантності до фізичного 

навантаження та коронарний резерв у пацієнтів зі стабільною 

стенокардією / С. В. Широкова // Матеріали міжнародної науково-

практичної конф. «Сучасна медицина: актуальні проблеми, шляхи 

вирішення та перспективи розвитку» (Одеса, 7 – 8 серпня 2015 р.) – Одеса, 

2015. – С. 93 – 97. 
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РОЗДІЛ 6 

ВПЛИВ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ ТА ІВАБРАДИНУ  

НА ВІДДАЛЕНИЙ ПРОГНОЗ У ПАЦІЄНТІВ  

ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ 

 

Із метою виявлення впливу на довготривалий прогноз (через 1 рік 

спостереження) призначеного лікування нами проаналізовані наступні 

показники: прихильність пацієнтів до лікування, розвиток ІМ і випадків 

декомпенсації кровообігу, що зумовлювали необхідність госпіталізації 

хворого впродовж року спостереження, обчислення ймовірності 

досягнення пацієнтами кінцевої точки (виникнення ІМ, розвиток 

нестабільної стенокардії, необхідність у реваскуляризації, серцево-судинна 

смерть) із використанням концепції відношення шансів і виділенням 

вагомих складових у прогресуванні захворювання (вік пацієнта, 

збільшення ЧСС вище 60 уд / хв, прихильність до лікування, наявність 

шкідливих звичок та підвищення рівня Ет-1 та Гц). 

Результати дослідження свідчать, що за період спостереження в 

цілому серед усіх хворих на СС, які підлягали спостереженню, померло 4 

пацієнти (4,44 %). З’ясовано, що вони повністю припинили прийом усіх 

призначених препаратів. Результати щодо досягнення пацієнтами 

досліджуваних груп кінцевої точки (серцево-судинна смерть, або розвиток 

ІМ, або госпіталізація з приводу нестабільної стенокардії, або потреба в 

реваскуляризації) представлені в табл. 6.1. У попередньо проведених 

авторами дослідженнях доведено, що маркерами несприятливого прогнозу 

у хворих із верифікованим за даними селективної 

коронаровентрикулографії гемодинамічно значущим атеросклерозом 

коронарних артерій є багатосудинне ураження коронарного русла, 

наявність делеції в гені АПФ і активність АПФ, наявність таких класичних 

факторів ризику, як рівень систолічного АТ, цукровий діабет 2-го типу, 
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тютюнопаління, ожиріння, дисліпідемія, гіподинамія й обтяжена 

спадковість щодо ССЗ [62, 138, 170, 213]. 

Таблиця 6.1 

Частота розвитку несприятливих коронарних подій у групах 

обстежуваних хворих на стабільну стенокардію через 12 місяців 

спостереження 

 

Подія 

Група І Група ІІ Група ІІІ 

абс. % абс. % абс. % 

Нестабільна 

стенокардія 

 

9 

 

30 

 

7 

 

23,33 

 

8 

 

26,67 

Інфаркт  

міокарда 

 

3 

 

10 

 

4 

 

13,33 

 

1 

 

3,33* 

Необхідність у 

реваскуляризації 

 

8 

 

26,67 

 

6 

 

20 

 

5 

 

16,67* 

Серцево-судинна 

смерть 

 

1 

 

3,33 

 

2 

 

6,67 

 

1 

 

3,33 

Примітка: * - вірогідна різниця показників між сформованими групами 

пацієнтів. 

 

Проведено порівняльний аналіз динаміки відношення шансів OR у 

пацієнтів зі СС із ризиком розвитку ІМ, нестабільної стенокардії, потреби 

в реваскуляризації та серцево-судинної смерті після 12 місяців лікування. 

Використання моделі однофакторного регресійного аналізу дозволяє 

зробити висновок, що ризик досягнення пацієнтами зі стабільною ІХС 

кінцевої точки збільшувався з віком наступним чином – на кожні наступні 

5 років після 50 приходилося зростання ризику досягнення кінцевої точки 

в 1,32 раза (табл. 6.2). Окрім того, шанс досягнути кінцеву точку 

збільшувався в 2,87 раза зі зростанням ЧСС на кожні 10 уд / хв більше 60 

уд / хв., у 5,89 раза при відмові від прийому призначеного лікування та в 

2,12 раза при наявності в пацієнта шкідливих звичок, зокрема куріння (рис. 

6.1). 
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Таблиця 6.2 

Маркери досягнення пацієнтами зі СС кінцевої точки впродовж 12 

місяців спостереження (результати однофакторного регресійного 

аналізу) 

Ознака Відношення шансів (95% ДІ) 

Вік, + 5 років (після 50) 1,32 (1,09 – 2,24) 

ЧСС, + 10 уд/хв (>60 уд/хв.) 2,87 (1,72 – 4,36) 

Прихильність до лікування 

(відмова) 

5,89 (2,61 – 10,34) 

Куріння 2,12 (1,18 – 4,32) 

ВШ (95% ДІ)

1 2 3 4 5 6

ЧСС більше 60 
уд/хв

Прихильність 
до лікування

Куріння

Вік, +5 років 
(після 50)

1,32 (1,09-2,24)

2,87 (1,72-4,36)

5,89 (2,61-10,34)

2,12 (1,18-4,32)

 

Рис. 6.1. Аналіз факторів, що впливали на досягнення пацієнтами 

кінцевої точки (усі хворі на стабільну ІХС) через 12 місяців 

спостереження. 

 

Серед потенційних біомаркерів прогресування хронічної ІХС багато 

уваги приділяється біомаркерам запалення. Процеси, які призводять до 

ерозування або розпаду атеросклеротичної бляшки, включають у себе 

цілий ряд механізмів запалення, зокрема таких як ЕД [46]. Оскільки 
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біомаркери ЕД відповідають за різні аспекти прогресування хронічної ІХС, 

вивчення їхнього взаємозв’язку може містити в собі унікальну інформацію 

для клініцистів у плані прогнозування несприятливих серцево-судиних 

подій і терміну спостереження за певними категоріями пацієнтів. 

Проаналізовано вплив підвищення рівня Гц та Ет-1 на досягнення 

пацієнтами зі СС кінцевої точки, тобто виникнення небажаних серцево-

судинних подій. Виявлено, що гіпергомоцистеїнемія збільшує ризик 

досягнення кінцевої точки в пацієнтів зі СС – OR – 5,8 (CІ: 2,31-14,57; 

р<0,05). Аналогічна тенденція спостерігається і для рівня Ет-1: підвищення 

його значень призводить до зростання ризику виникнення кінцевої точки в 

пацієнтів зі СС – OR – 8,18 (CІ: 3,16-21,21; р<0,05), як зображено на рис. 

6.2. 

ВШ (95% ДІ)

1 2 3 4 5 6

 рівень Ет-1

 рівень Гц

8,18 (3,16-21,21)

5,8 (2,31-14,57)

7 8 9

 

Рис. 6.2. Аналіз факторів, що впливали на досягнення пацієнтами 

кінцевої точки (усі хворі на стабільну ІХС) через 12 місяців 

спостереження. 

 

Нами проведено також порівняльний аналіз щодо впливу на прогноз 

дотримання рекомендацій до стандартної медикаментозної терапії у 

хворих на СС. Із цією метою всіх пацієнтів зі СС розділено на дві групи: 

пацієнти, які досягли кінцевих точок; пацієнти, які не досягли кінцевих 
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точок. Аналіз прихильності до лікування пацієнтів обох груп наведений у 

табл. 6.3. Привертає  увагу той факт, що група пацієнтів, які не досягли 

впродовж року кінцевих точок, характеризується незаперечною вищою  

прихильністю до лікування, зокрема до таких препаратів, як статини, β-

АБ/івабрадин; а пацієнти іншої групи значно прихильніші до лікування 

нітропрепаратами, що може бути зумовлено прогресуванням ознак СС. 

 

Таблиця 6.3 

Прихільність до лікування у хворих на стабільну стенокардію  

з різними варіантами перебігу захворювання 

Група препаратів Пацієнти з кінцевими 

точками 

Пацієнти без кінцевих 

точок 

Ацетилсаліцилова 

кислота 

84,31% 89,74% 

Нітрати 82,35% 48,71%* 

 

Статини 50,98% 76,92%* 

 

β-АБ / івабрадин 58,82% 82,05%* 

Примітка: * - вірогідна різниця показників між пацієнтами. 

 

Підсумовуючи результати даного розділу, можна зробити висновок, 

що в пацієнтів груп, які порівнювалися, із майже однаковою частотою 

розвивалася серцево-судинна смерть та нестабільна стенокардія. Що ж до 

випадків розвитку ІМ та потреби в реваскуляризації, то їхня кількість була 

набагато меншою в пацієнтів, які додатково до базисної терапії 

отримували івабрадин. Прогноз пацієнтів зі СС через 12 місяців лікування 

перш за все залежить від їхньої прихильності до лікування, а також від 

віку, частоти серцевих скорочень, наявності шкідливих звичок, а також 

рівня маркерів ЕД, зокрема Ет-1 та Гц. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Причиною смерті при ІХС у країнах Європи і США є ГІМ і раптова 

коронарна смерть [109]. В Україні основна причина смерті при ІХС-

кардіосклероз. Питома вага смертності від ІМ становить у цілому лише 3,4 

% і серед працездатного населення – 8,2 % [37]. Ці розбіжності зумовлені 

гіподіагностикою ІМ і відсутністю в Україні статистичних даних про 

частоту раптової серцевої смерті, що є основною причиною смерті хворих 

на ІХС поза стаціонаром [48]. 

Клініко-епідеміологічні дослідження, проведені в Україні, свідчать, 

що поширеність ІХС із віком поступово збільшується. Уже в 30 - 39-

літньому віці діагностують усі форми ІХС, у віці 40 - 49 років ознаки ІХС 

має кожен десятий чоловік, а після 50 років — кожен четвертий [17]. 

Поширеність ІХС у жінок різко зростає після менопаузи, клінічні ознаки 

цього захворювання трапляються в кожної п'ятої жінки віком понад 50 

років [27]. Ці дані збігаються з результатами відомого Фремінгемського 

дослідження, відповідно до результатів якого частота ІХС у чоловіків 

віком 55 - 62 років становить 18%, а в жінок того самого віку – 13 % [236]. 

Серцево-судинна патологія має в Україні найбільшу значущість у 

формуванні смертності [48]. Рекомендаціями ВООЗ і Міжнародного 

товариства з гіпертензії (1999) проживання в країнах СНД віднесено до 

додаткових чинників ризику смерті від серцево-судинних захворювань 

одночасно з загальновизнаними чинниками ризику. Так, в Україні, 

порівняно з країнами Євросоюзу, перевищення рівня передчасної 

смертності від хвороб системи кровообігу було більш істотним (у 4,6 раза), 

ніж унаслідок усіх причин (відповідно, у 2,9 раза) [17]. 

Передчасна смертність від серцево-судинних хвороб, які впродовж 

останніх років незаперечно переважали серед основних її причин, 

практично постійно зростала, залишаючися при цьому втричі вищою від 
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загальноєвропейського рівня, тоді як у країнах ЄС спостерігалося 

невпинне зниження її показника [109]. 

Сьогодні передчасна смертність від хвороб системи кровообігу в 

Україні ненабагато нижча від рівня 1995 року – найгіршого за всіма 

медико-демографічними показниками року останніх десятиріч [5]. 

Основна мета лікування хворих на хронічну ІХС – покращення ЯЖ 

пацієнтів за рахунок зменшення частоти нападів стенокардії, профілактики 

ІМ, поліпшення показників виживаності [58]. 

Лікувальні заходи повинні передбачати корекцію чинників ризику 

(відмову від тютюнопаління, дотримання гіполіпідемічної дієти, 

контролювання AT, зменшення маси тіла в пацієнтів з ожирінням, 

адекватне лікування цукрового діабету, контрольоване підвищення 

фізичного навантаження, усунення психологічних чинників) [109, 230]. 

Із метою підвищення ефективності лікування пацієнтів зі СС на 

основі порівняння ефективності застосування β-АБ бісопрололу та 

карведилолу або інгібітора if-рецепторів івабрадину шляхом вивчення 

їхнього впливу на клінічний перебіг захворювання, ЯЖ пацієнтів, 

показники ішемії та варіабельності серцевого ритму за даними 

холтерівського моніторування ЕКГ, функціональний стан міокарда, 

толерантність до фізичного навантаження, нейрогуморальні показники 

(рівень Ет-1 та Гц) та віддалений прогноз обстежено 120 осіб, серед яких 

90 пацієнтів із діагнозом ІХС: стабільна стенокардія напруження II – III 

ФК, які проходили стаціонарне лікування на базі державної комунальної 

установи «Міська клінічна лікарня №3» м.Чернівці, та 30 практично 

здорових осіб, які сформували групу контролю та розроблено 

диференційований алгоритм лікування. 

Серед 90 пацієнтів зі стабільною ІХС 70 (77,8%) осіб були чоловічої 

статі, 20 (22,2%) – жіночої. Середній вік обстежених пацієнтів складав 

(51,35,7) років (від 40 до 75 років). Пацієнти характеризувалися 
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тривалістю попереднього анамнезу ІХС у середньому (5,19±1,21) років у 

цілому по групі. 

Хворих, яких рандомізовано в дослідження, розподілено на три 

групи, залежно від варіантів лікування, яке вони отримували. До складу 

базової терапії згідно протоколу МОЗ України входили аспірин (100 мг на 

добу), розувастатин (10 – 20 мг на добу), нітрати за потребою (переважно 

короткої дії). На доповнення до базової терапії пацієнти групи І 

отримували бісопролол у дозі 1,25 - 7,5, середня добова доза – (5,41 ±1,36) 

мг/добу); групи ІІ – карведилол у дозі 6,25-12,5, середня добова доза – 

(9,75±1,69) мг/добу; групи ІІІ – івабрадин у дозі 5-15 (9,81 ±2,13) мг/добу. 

Розподіл на групи лікування проводився серед рандомізованих пацієнтів з 

урахуванням переносимості бета-адреноблокаторів. Так, до групи ІІІ було 

відібрано пацієнтів, в яких терапія β-АБ протипоказана або призначення β-

АБ у максимально переносимих дозах не призвело до рекомендованого 

при стабільній ІХС зниження ЧСС до 60 за хв і менше. Наявність 

обмежень по призначенню β-АБ встановлювалася з медичної документації 

пацієнтів, даних анамнезу захворювання та спроб призначення відповідних 

препаратів шляхом титрування доз. 

У ході дослідження пацієнтам було проведене обстеження, до якого 

входили аналіз клінічних варіантів патології, що вивчалася, зокрема аналіз 

скарг, анамнезу життя та захворювання, оцінка динамічних змін ЕКГ, 

проведення Ехо-КГ дослідження в двох режимах (М- та В-), ВЕМ і ХМ 

ЕКГ, клініко-лабораторні та імуноферментні дослідження (визначення 

рівнів Ет-1 та Гц), оцінка ЯЖ пацієнтів. Пацієнтів обстежували на момент 

прибуття, моніторували стан у період перебування на стаціонарному 

лікуванні – у середньому (11,7±2,1) діб і через місяць після призначеного 

лікування. Окрім того, через один рік проведено Ехо-КГ дослідження та 

вивчення впливу таких факторів, як вік пацієнта, частота серцевих 

скорочень, прихильність до лікування, наявність шкідливих звичок та 

рівень маркерів ЕД (Ет-1 та Гц) на досягнення пацієнтами кінцевої точки 



118 

(ІМ, нестабільна стенокаардія, потреба в реваскуляризації, серцево-

судинна смерть). 

Нами зіставлено антиішемічну дію бісопрололу, карведилолу та 

івабрадину за їхнім впливом на частоту та інтенсивність клінічних проявів 

стабільної ІХС, динаміку вживання нітропрепаратів і ЯЖ обстежених 

пацієнтів. 

На момент госпіталізації клінічні прояви стабільної ІХС були 

порівнювані в сформованих групах пацієнтів. Частота всіх клінічних 

симптомів СС у пацієнтів трьох груп практично не відрізнялася і 

сформовані групи були цілком однорідними за клінічними проявами 

захворювання. 

Так, 63,3 % пацієнтів групи І скаржилися на біль у ділянці серця, 

відповідні скарги виказували 60 % хворих групи ІІ та 66,7 % осіб групи ІІІ. 

Серцебиття та перебої в роботі серця відчували 76,7 % пацієнтів групи І, 

70,0 % осіб групи ІІ та 73,3 % пацієнтів групи ІІІ. Головний біль і 

запаморочення турбували 53,3 % осіб групи І, 46,7 % – групи ІІ, 50 % – 

групи ІІІ. Скарги на задишку висловили 46,7 % пацієнтів групи І, 43,3 % 

осіб групи ІІ та 40,0 % хворих на СС групи ІІІ. Частина пацієнтів усіх 

трьох груп скаржилися на загальну слабкість і зниження працездатності; у 

відсотковому розподілі це: група І – 53,3 %, група ІІ – 50 %, група ІІІ – 46,7 

%. Отже частота вищезазначених симптомів у пацієнтів клінічної групи І, 

ІІ і ІІІ достовірно не відрізнялася, і групи були цілком однорідними за 

клінічними проявами до початку призначеного нами лікування. 

У результаті проведеного лікування в усіх обстежених пацієнтів 

спостерігали позитивну динаміку щодо зменшення інтенсивності клінічних 

проявів захворювання. Так, кількість пацієнтів, які скаржилися на больові 

відчуття в ділянці серця різної інтенсивності, достовірно зменшилась у 

всіх трьох групах пацієнтів: на 47,37 % – у групі І (р<0,05), на 38,89 % – у 

групі ІІ (р<0,05), на 50 % – у групі ІІІ (р<0,05). Щодо кількості пацієнтів, 

які скаржилися на серцебиття, то найбільш відчутним ефект лікування був 
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у групі ІІІ – зменшення на 72,73 % (р<0,05), хоча в двох інших групах 

результати також були вірогідними: група І – на 56,52 % (р<0,05), група ІІ 

– на 38,09 % (р<0,05). Кількість осіб, що скаржилися на головний біль і 

запаморочення, зменшилася відповідно по групах: група І – на 31,25 % 

(р<0,05), група ІІ – на 21,42 % (р<0,05), група ІІІ – на 53,33 % (р<0,05). На 

задишку припинили скаржитися 50,0 % пацієнтів групи І (р<0,05), 30,77 % 

– групи ІІ (р<0,05), 58,33 % – групи ІІІ (р<0,05). Загальна слабкість і 

зниження працездатності, перестали турбувати 43,75 % пацієнтів групи І 

(р<0,05), 33,33 % осіб – групи ІІ (р<0,05) та 57,14 % хворих на СС групи ІІІ 

(р<0,05).  

Отримані нами дані підтверджують результати досліджень 

ASSOCIATE, BEAUTIFUL, які засвідчили, що івабрадин показаний, коли 

стенокардія перебігає з недостатньо контрольованою ЧСС (≥70 ударів за 

хвилину) у пацієнтів, які отримують оптимальну дозу бета-блокатора [99, 

222]. 

У пацієнтів усіх груп спостерігали позитивну динаміку щодо проявів 

ангінального синдрому, яка проявлялася зменшенням кількості нападів 

стенокардії. Достовірної різниці не отримали між пацієнтами груп І, ІІ та 

ІІІ (кількість нападів стенокардії в осіб групи І зменшилася на 63,56 % 

(р<0,05); групи ІІ – на 56,46 % (р<0,05); групи ІІІ – на 51,51 % (р<0,05) 

Кількість таблеток нітрогліцерину, які використовували пацієнти за добу, 

зменшилася на 68,85 % (р<0,05) у пацієнтів групи І, на 69,49 % (р<0,005) – 

у групі ІІ, на 68,25 % (р<0,05) – у групі ІІІ. 

Отже бісопролол, карведилол та івабрадин, згідно з отриманими 

нами даними, володіють порівнюваним ефектом щодо усунення клінічних 

проявів ішемії міокарда. Отримані нами дані цілком збігаються з 

результатами інших досліджень, в яких показано еквівалентність 

антиішемічної дії β-АБ та івабрадина [223, 250]. 

На наступному етапі дослідження ми аналізували зміни ЯЖ у 

пацієнтів, які брали участь у дослідженні, на фоні отриманого лікування 
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(згідно даних опитувальника SF-36). Аналіз складових «фізичного 

компонента здоров’я» показав, що показник «загальний стан здоров’я» 

виразно зростав у пацієнтів усіх груп. Щодо показника «фізичне 

функціонування», то він також помітно збільшився у всіх сформованих 

групах, але в групі ІІІ ці зміни були найбільш вагомими і в кінці лікування 

помітно відрізнялися від аналогічних показників в групі І та групі ІІ 

(р<0,01). Відповідаючи на запитання опитувальника, саме пацієнти групи 

ІІІ відзначили суттєве покращення фізичного функціонування, що може 

бути пов’язано з найбільш істотним зменшенням ЧСС на тлі прийому 

івабрадину в цілому по групі. 

Щодо показника «рольове функціонування, зумовлене фізичним 

станом», то він значно зріс на тлі лікування в усіх обстежених пацієнтів 

(р<0,01). Аналіз показника «інтенсивність болю» засвідчив, що він, по 

аналогії з рештою показників, суттєво покращився в усіх трьох групах на 

фоні отриманого лікування (р<0,01). Отже підібране нами лікування в усіх 

трьох групах пацієнтів зі СС справляло ідентичний позитивний вплив на 

фізичний компонент здоров’я в оцінці ЯЖ пацієнта, і лише така складова, 

як «фізичне функціонування» була незаперечно кращою серед пацієнтів, 

які разом із базовою терапією додатково отримували івабрадин. 

При аналізі психічного компоненту здоров’я виявлено, що показник 

«життєва активність» помітно збільшився на фоні проведеного лікування в 

усіх групах пацієнтів (р<0,01). Динаміка показника «рольове 

функціонування, зумовлене емоційним станом» змінювалася за час 

лікування так: показник вагомо зріс у пацієнтів усіх груп спостереження 

(р<0,01). Щодо показника «соціальне функціонування», то в процесі 

лікування не відбулося жодних змін у всіх групах, тобто проведене 

лікування ніяким чином не впливало на спілкування пацієнтів у 

повсякденному житі.  

Цікавим виявився аналіз показника «психічне здоров’я» у групах 

обстежених пацієнтів до та після лікування. Показник збільшився у всіх 
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групах обстежених пацієнтів (р<0,05). У групі ІІІ показник «психічне 

здоров’я» зріс найсуттєвіше і був значно більшим за аналогічні показники 

в групі І та групі ІІ (р1-3, 2-3<0,005). Можливо, це пов’язано зі здатністю β-

АБ спричиняти появу депресії в деяких пацієнтів, у той же час івабрадину 

така побічна дія невластива [173]. Тому можна зробити висновок, що 

лікування, яке отримували пацієнти всіх обстежених груп, справляло 

аналогічний позитивний вплив на психічний компонент здоров’я в оцінці 

якості життя пацієнта, і лише така складова, як «психічне здоров’я» була 

помітно вищою серед пацієнтів, які поряд із базовою терапією додатково 

отримували івабрадин. 

β-АБ є базовими препаратами для лікування стенокардії. Уже 

протягом багатьох років їх застосовують для лікування стабільної ІХС, 

оскільки напади стенокардії переважно виникають у контексті підвищення 

активності адренергічної системи, що асоціюється з фізичним зусиллям чи 

стресом [73]. 

У пацієнтів з ІХС рекомендують застосовувати такі дози β-АБ, які 

дають змогу підтримувати ЧСС у спокої в межах 60 ударів за хв або, 

навіть, менше при тяжкій стенокардії [109]. 

Обмежуючим фактором при застосуванні β-АБ є переносимість 

лікування, особливо, якщо мова йде про оптимальні дози. 

Протипоказаннями, які обмежують застосування цих препаратів, є тяжка 

брадикардія, порушення провідності, тяжке захворювання периферійних 

артерій, астма і тяжке хронічне обструктивне захворювання легень [173]. 

Додаткові фактори, які обмежують застосування β-АБ, це зниження 

фізичної, психологічної та сексуальної функції, яке вони можуть 

викликати. Деякі з цих перепон можна частково уникнути, якщо 

застосовувати кардіоселективні β-АБ або інші альтернативні антиішемічні 

засоби, зокрема івабрадин [72, 153]. Таким чином, обраний нами в 

дослідженні підхід цілком збігається з думкою інших авторів та чинними 

рекомендаціями Європейської спілки кардіологів (2014), де івабрадин 
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рекомендується в якості базового препарату у пацієнтів зі стабільною 

хворобою коронарних артерій при непереносимості β-АБ [20, 165]. 

Наступним завданням нашого дослідження було проведення 

порівняльної оцінки впливу призначеної терапії хворих на СС за 

допомогою ХМ ЕКГ. У результаті проведеного лікування в усіх 

обстежених пацієнтів спостерігали позитивну динаміку досліджуваних 

показників. На фоні терапії бісопрололом було досягнено зниження ЧСС 

на 10,92 %, карведилолом – на 4,92 %. Найбільшого зниження 

середньодобової ЧСС  досягнено в пацієнтів, яким до базисного лікування 

введено івабрадин – на 19,23 %. При цьому необхідно відзначити 

відсутність побічних ефектів при корекції дози препаратом, що є 

важливою обставиною терапії хворих із СС, особливо з супутньою 

патологією. Найменшу динаміку частотних показників діяльності серця 

спостерігали в пацієнтів групи ІІ, які приймали карведилол на додаток до 

базисної терапії. 

Дані, наведені в інших дослідженнях, указують на те що, на відміну 

від селективних β-адреноблокаторів та івабрадину, карведилол не викликає 

вираженої брадикардії та характерної для таких вазодилататорів тахікардії, 

демонструючи вигідний баланс альфа-1-бета-адреноблокади [77, 216]. 

Нами виявлено, що суттєве зниження середньодобової ЧСС в 

обстежених пацієнтів групи ІІІ через місяць лікування не 

супроводжувалося зниженням АТ. Так, у пацієнтів групи І після 

проведеного лікування САТ знизився на 9,13 %, у групі ІІ – на 6,98 %, у 

пацієнтів групи ІІІ показники САТ залишалися практично без змін. 

Отримані нами дані зумовлені специфічним механізмом дії івабрадину – 

селективним інгібуванням Іf-каналів синусового вузла [76, 189]. 

Аналіз частоти та структури порушень серцевого ритму при 

первинному обстеженні хворих свідчить про електричну негомогенність 

міокарда передсердь та шлуночків у пацієнтів зі стабільною ІХС. 

Найбільший протиаритмогенний ефект після проведеного курсу терапії 
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спостерігали на фоні прийому бісопрололу, проте достовірної різниці щодо 

кількості надшлуночкових і шлуночкових ектопічних скорочень між 

відповідними показниками після проведеного лікування в групах 

обстежених не було виявлено. 

Проводячи аналіз динаміки ішемічних епізодів, відзначимо, що в 

пацієнтів усіх груп проведена терапія майже однаково знизила частоту 

ангінозних нападів, усі три препарати мали достатню антиангінальну 

активність. 

Найшвидшого зменшення числа нападів стенокардії досягнено в 

пацієнтів, які приймали івабрадин. Так, на 2-му тижні обстеження кількість 

нападів стенокардії зменшилася на 48,9 %, проте подальшого суттєвого 

зменшення числа нападів не спостерігали. Таку особливість дії препарату 

можна пояснити ексклюзивним швидким зменшенням ЧСС при 

відсутності негативного впливу на скоротливість міокарда та провідність 

[101, 208]. 

Після двох тижнів призначеної терапії в обстежених групах пацієнтів 

число нападів і число прийнятих таблеток нітрогліцерину продовжували 

прогресивно зменшуватися, досягаючи максимуму наприкінці 

дослідження: у пацієнтів групи І спостерігали зменшення потреби в 

нітропрепаратах на 68 %, у групі ІІ – на 72 %, у групі ІІІ – на 66 %. 

У групі ІІІ через тиждень від початку лікування на 6,67 % та на 10 % 

частіше спостерігалося зменшення на 50 % кількості прийнятих за тиждень 

таблеток нітрогліцерину, у порівнянні з групою І та групою ІІ. Проте 

статистично значимих розбіжностей щодо частоти зменшення на 50 % 

кількості прийнятих за тиждень таблеток нітрогліцерину через місяць 

терапії між групами не було виявлено. Саме це дозволяє говорити про 

порівнювану антиішемічну й антиангінальну дію бісопрололу, 

карведилолу та івабрадину, що й підтверджується даними, отриманими в 

ході інших досліджень [154, 158, 238]. 
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За даними ХМ ЕКГ, зменшувалася кількість і тривалість епізодів 

ішемії міокарда. На тлі терапії бісопрололом у 36,67 % пацієнтів 

спостерігали зменшення частоти нападів стенокардії на 85,37 %, а в 63,33 

% пацієнтів напади ангінозного болю припинилися. При цьому середня 

тривалість епізодів больової ІМ достовірно зменшувалась із (10,42±1,98) 

до (1,65±1,05) хв (р<0,001-0,05), а середня тривалість безбольової ІМ – із 

(12,01±4,68) до (2,27±1,57) хв (р<0,001-0,05). У 30 % пацієнтів, які 

приймали карведилол, частота нападів стенокардії зменшилась на 78,56 %, 

а в 60 % пацієнтів – напади припинилися. При цьому середня тривалість 

больова ІМ зменшувалася з (8,36±1,07) до (2,19±1,48) хв (р<0,05), а 

середня тривалість нападів безбольової ІМ зменшувалась із (9,20±4,19) до 

(1,97±1,76) хв (р<0,05). У 33,34 % пацієнтів, які приймали івабрадин, 

частота нападів зменшувалася на 76,33 % та в 66,67 % пацієнтів напади 

припинялися взагалі, а середня тривалість больової ІМ і безбольової ІМ 

змінювалися відповідно з (8,79±1,63) до (2,11±098) хв (р<0,05) та з 

(10,64±2,12) до (2,19±0,88) хв (р<0,05). 

Отримані нами дані підтверджуються результатами низки 

досліджень. Антиішемічними препаратами першого ряду для пацієнтів зі 

стабільною хворобою коронарних артерій є β-АБ [109]. Унаслідок 

зниження ЧСС на фоні прийому останніх подовжується діастола, 

поліпшується перфузія міокарда, знижується його потреба в кисні та 

зменшуються чи зникають ішемічні прояви [61]. Проте відзначимо, що всі 

β-АБ мають побічні ефекти, які обмежують їхнє використання при ряді 

супутніх патологій у пацієнтів із ІХС. Із появою нового класу лікарських 

препаратів, які регулюють іонний натрієвий поток в Іf-каналах клітин 

синусового вузла, з’явилися нові перспективи в оптимізації схем лікування 

хворих із кардіоваскулярною патологією [20, 165]. До інгібіторів Іf-каналів 

належить івабрадин, який знижує ЧСС без шкоди для скоротливої 

здатності міокарда, електрофізіологічних характеристик провідної системи 

серця та гемодинаміки [19, 23]. Цей препарат не має побічних впливів, 
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характерних для β-АБ – зниження АТ, погіршення периферійного 

кровотоку, підсилення бронхообструкції та ін. Указане дає можливість 

розглядати препарати цього класу як альтернативу β-АБ при лікуванні 

ІХС. 

Згідно з результатами дослідження SHIFT (опублікованими в 2010 р. 

у журналі The Lancet та представлені на конгресі Європейського 

товариства кардіологів, м. Стокгольм), у схему лікування хворих із 

систолічною СН уперше вилучили підхід для зниження ЧСС за допомогою 

інгібітора Іf-рецепторів івабрадина. Наведено критерії, які визначають 

стратегію ведення пацієнтів із СН: наявність чи відсутність синусового 

ритму, ФВ ЛШ та ЧСС. При цьому зниження ЧСС та зворотне 

ремоделювання ЛШ при СН визнано визначальними механізмами, які 

здатні сповільнити або попередити погіршення перебігу СН і поліпшити 

клінічний результат. До стандартних схем лікування входять препарати з 

групи інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту, блокаторів 

рецепторів ангіотензину, блокаторів β-адренорецепторів. Проте вплинути 

на ЧСС при використанні тільки базових препаратів не завжди вдається. У 

ряді випадків, навіть, при використанні β-АБ, медикаментозна корекція 

ЧСС не досягається. Цьому перешкоджають настороженість стосовно 

виникнення чи вже присутні на початкових дозах побічні ефекти 

препаратів указаних груп (порушення провідності, гіпотензія, 

бронхоспазм, прогресування гострої лівошлуночкової серцевої 

недостатності та ін.). Результати даного дослідження зіставляються з 

даними вчених, які вказують на значимість уведення івабрадину в схеми 

медикаментозної терапії ІХС та СН [14]. Згідно з новими рекомендаціями, 

ЧСС у спокої слугує параметром для вибору схеми лікування. Так, у 

пацієнтів із хронічною СН ІІ-IV ФК за NYHA на фоні терапії бета-

блокаторами, інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту або 

інгібіторами альдостерону, із синусовим ритмом, ЧСС≥70 уд/хв і фракцією 

викиду ЛШ≤35 % рекомендований прийом блокатора Іf-каналів 
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івабрадина. Використання препарату, у порівнянні з плацебо, призводило 

до зниження летальності від ускладнень основної нозології на 18 %, 

зменшувалася частота госпіталізацій з приводу ХСН і будь-якої кардіо-

васкулярної патології. Івабрадин контрольовано знижував ЧСС із 

систолічною СН на фоні стандартної терапії без підвищення ризику 

летальності, створював хороший профіль стосовно ЧСС. 

Результати дослідження показників ВСР загалом в обстежених 

пацієнтів із СС ІІ-ІІІ ФК до початку лікування вказували на підвищення 

тонусу симпатичної ланки вегетативної нервової системи, унаслідок чого 

виявлено зниження значення часових показників SDNN (на 67,34 %, 

р<0,001-0,05), SDANN (на 66,21 % р<0,001-0,05), rMSSD (на 29,43 %, 

р<0,001-0,05), pNN50 % (на 29,76 %, р<0,001-0,05), що свідчить про 

порушення модулювальних компонентів вегетативної нервової системи в 

бік дестабілізації. При первинному обстеженні хворих встановлено також 

зміни спектральних показників ВСР. Зафіксовано збільшення в 1,74 раза 

коефіцієнта симпато-парасимпатичного балансу, у порівнянні з особами 

контрольної групи. При цьому виявлено достовірний прямий кореляційний 

зв’язок між ЧСС і величиною коефіцієнта LF/HF (r=0,55, р<0,05). 

Встановлено також зворотний кореляційний зв’язок між ЧСС і деякими 

часовими показниками ВСР – гMSSD (г = -0,47, при р < 0,05) та pNN 50 

(г=-0,51, при р <0,05). 

У всіх обстежених пацієнтів із СС при первинному огляді 

встановлено відхилення параметрів варіабельності серцевого ритму від 

показників контролю норми та визначених рекомендаціями Європейського 

товариства кардіологів. Регуляція ритму здійснювалася, переважно, на 

гуморально-метаболічному рівні, встановлено зниження активності 

парасимпатичного відділу вегетативної регуляції. 

Останніми роками в полі уваги багатьох дослідників перебуває Гц – 

новий фактор ризику розвитку атеросклерозу й асоційованих із ним 

серцево-судинних захворювань [177, 232]. Перші роботи, що зв'язують 
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рівень Гц у плазмі крові хворих із серцево-судинними захворюваннями, 

з'явилися в 1969 році, коли була виявлена поява тромботичних ускладнень 

і судинних захворювань при гіпергомоцистеїнемії. При цьому високий 

рівень Гц розглядався як причинний агент. Отримані дані дозволили 

авторам дослідження K.S.McCully, R.B.Wilson [172] висунути 

гомоцистеїнову теорію атеросклерозу. 

Серед факторів ризику ІХС, встановлених останнім часом, особливе 

місце належить гіпергомоцистеїнемії, яка, за деякими даними, тісніше 

пов’язана з ураженням судин, ніж гіперхолестеринемія [116, 147, 207]. 

Доведено, що при підвищенні на 5 мкмоль/л рівня Гц у плазмі ризик 

виникнення ІХС зростає в чоловіків на 60 % , а в жінок – на 80 % [3]. 

Відомо, що серед великої кількості факторів, які можуть спричиняти 

дисфункцію ендотелію (високий рівень ліпопротеїдів низької густини та 

модифікованих ліпопротеїдів низької густини, збільшення кількості 

вільних радикалів у крові, інфікування Chlamidia pneumonia, особливе 

місце займає гомоцистеїнова теорія [172]. Згідно з цією теорією, речовина 

Гц є основним етіологічним чинником порушення функції ендотелію. У 

процесі окиснення Гц плазми крові утворюються вільні радикали, токсичні 

для клітин ендотелію [142]. Наслідками пошкодження ендотеліального 

вистелення судин є проліферація гладком'язових клітин, а також 

стимуляція тромбоцитів і лейкоцитів. В експериментальних дослідженнях 

продемонстровано також посилення гіперплазії неоінтими після 

пошкодження судини на тлі високої гомоцистеїнемії [235]. 

Гц сприяє утворенню дисульфідних похідних білків, накопиченню в 

мембранах клітин і міжклітинному просторі ліпопротеїдів низької та дуже 

низької густини та їхньому окисненню, а також зменшенню синтезу 

сульфатованих глікозаміногліканів, що призводить до зниження 

еластичності стінок судин. Окиснені ліпіди стимулюють експресію 

прозапальних цитокінів, безпосередньо інактивують оксид азоту, є 

цитотоксичними щодо ендотеліоцитів [70]. Судини поступово втрачають 
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свою еластичність (зростає жорсткість судинної стінки), розвивається 

загибель клітин медії та дилатація судин. У ряді досліджень встановлено, 

що рівень Гц корелює зі ступенем ураження коронарних судин [142, 204]. 

Сьогодні триває вивчення ролі ендотелію в регуляції судинного 

гомеостазу, що зумовлено здатністю ендотелію регулювати судинний 

тонус [97, 225]. Сформувалося уявлення про ЕД, оскільки вона відіграє 

провідну роль у патогенезі та клінічній маніфестації атеросклерозу [31]. 

Останніми роками формується концепція, згідно з якою ендотелій може 

забезпечувати потенційний зв'язок між гіпергомоцистеїнемією та 

коронарними нападами при атеросклерозі [204]. 

Механізм розвитку атеросклеротичного ураження судин при 

гіпергомоцистеїнемії залишається остаточно нез‘ясованим. 

Експериментальні дані засвідчують, що продукти автоокислення Гц, які 

перебігають з утворенням активних форм кисню, провокують формування 

атеросклеротичної бляшки шляхом пошкодження ендотелію, порушення 

цілісності судинної стінки та стимуляції процесів проліферації [108, 210]. 

Визначальним чинником ЕД є Ет-1. У ряді досліджень 

продемонстровано, що в усіх хворих на стенокардію, стабільну та 

нестабільну, високий рівень Ет-1 знайдено у всіх групах хворих. Найвищі 

показники вмісту Ет-1 у периферійній крові виявлені у хворих на 

нестабільну стенокардію. Це свідчить про можливість патогенетичного 

впливу ендогенного Ет-1 на перебіг стенокардії та на появу ії дестабілізації 

за рахунок посилення інтенсивності ангіоспастичних реакцій, які мають 

важливе значення в загальному патологічному процесі. Підвищений рівень 

циркулюючого Ет-1 збільшується на ранніх етапах еволюції коронарного 

атеросклерозу і поєднується з аномальною ендотеліальною функцією, 

особливо при вазоспастичній стенокардії [164]. Збільшення концентрації 

Ет-1 у хворих, як наслідок дисфункції ендотелію, може бути результатом 

посилення утворення і визвільнення Ет-1 судинною стінкою під час 

еволюції атеросклеротичного процесу. Разом із тим, високий вміст Ет-1 на 
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ранніх етапах ІХС відображає початкові етапи розвитку дисфункції 

ендотелію, який і бере важливу участь в утворенні вазоспастичних реакцій 

[166]. 

При визначенні в обстежених хворих рівнів Ет-1 і Гц виявлено їхнє 

достовірне підвищення, у порівнянні з показниками контролю норми, та 

прямий кореляційний зв’язок зі значенням коефіцієнта симпато-

парасимпатичного балансу LF / HF (r=0,25 та r=0,55, р<0,05 відповідно). 

Виявилася динаміка часових і спектральних показників ВСР у вигляді 

зменшення внеску парасимпатичного відділу вегетативної нервової 

системи в регуляцію серцевої діяльності зі збільшенням рівня Гц. Залежно 

від вихідного рівня Гц у крові обстежених пацієнтів, виокремили хворих із 

низьким рівнем (<10 мкмоль/л), середнім (10–20 мкмоль/л) і високим (>20 

мкмоль/л). Значення LF/HF, у порівнянні з показниками контрольної 

групи, було вищим в обстежених хворих на стабільну ІХС із низьким, 

середнім і високим рівнем Гц відповідно на 21,67 %(p<0,05), 36,41 % 

(p<0,05), 79,46 %(p<0,05). Крім того, рівень Гц корелював із вираженістю 

ішемічних проявів в обстежених пацієнтів. Зафіксовано прогресивне 

збільшення сумарної тривалості ішемічних епізодів зі збільшенням рівня 

Гц. Найбільша тривалість ішемічних змін виявлена в підгрупі пацієнтів із 

рівнем Гц більш, ніж 20 мкмоль/л. 

Після проведеної терапії виявлено збільшення часових показників у 

всіх трьох обстежених групах. На фоні прийому бісопрололу встановлено 

збільшення SDNN на 46,27 % (р<0,001-0,05), у хворих на фоні прийому 

карведилолу – на 46,31 % (р<0,001-0,05), івабрадину – на 55,79 % (р<0,001-

0,05) ,у порівнянні з вихідними величинами. Найбільшого наближення до 

показників контрольної групи досягнено в пацієнтів групи ІІІ –  

(99,83±8,28) мс. Спостерігалася статистично достовірна різниця даного 

показника між групами хворих, які отримували карведилол та івабрадин – 

(81,56±7,32), у порівнянні з (99,83±8,28), р<0,001-0,05, після проведеного 

лікування. 
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При аналізі спектральних показників після проведеної терапії 

встановлено достовірне збільшення загальної потужності спектра в усіх 

досліджуваних пацієнтів. Такі зміни відбулися за рахунок збільшення 

високочастотної складової спектра. На фоні прийому бісопрололу HF 

збільшився в 1,76 раза, на фоні прийому карведилолу – в 1,81 раза, на фоні 

прийому івабрадину – в 1,89 раза, відповідно. При цьому найбільшого 

наближення до показників контролю норми було досягнено в пацієнтів 

групи ІІІ, що свідчить про більш виражене підвищення активності 

парасимпатичного відділу на фоні прийому івабрадину. 

Отже проведені дослідження динаміки ВСР указують на позитивний 

вплив досліджуваних препаратів на біорефлекторну регуляцію серцевого 

ритму, спостерігається зниження активності симпатичної ланки 

вегетативної нервової системи та підвищення активності 

парасимпатичного відділу на фоні нормалізації симпатико-

парасимпатичного балансу. 

Під впливом використаного лікування відбулося зниження вмісту Ет-

1 у плазмі хворих у пацієнтів усіх трьох груп обстежених, проте 

достовірної різниці (р<0,001) удалося досягти саме на фоні прийому 

карведилолу та івабрадину. 

Найбільш виражену позитивну динаміку рівня Ет-1 зафіксовано у 

хворих групи ІІІ, яким до базового комплексу лікування введено івабрадин 

– вміст зменшився на 34,21 %, р<0,001). Отримані результати 

узгоджуються з виявленою достовірною позитивною кореляцією між ЧСС 

і рівнем Ет-1 (r=0,89; р<0,001). 

У хворих усіх груп рівень Гц знизився, порівняно з вихідними 

даними. Зафіксовано збільшення кількості хворих на 36,67 % (р<0,05) із 

рівнем концентрації Гц до 10 мкмоль/л у групі І, на 43,34 % (р<0,05) – у 

групі ІІ та на 46,67 %(р<0,05) – у групі ІІІ. Відповідно відбулося достовірне 

(р<0,05) зменшення кількості пацієнтів після проведеного курсу лікування 



131 

в підгрупі з рівнем Гц від 10 до 20 мкмоль/л і в підгрупі з рівнем 

Гц>20мкмоль/л. 

Отже застосовані схеми антиангінальної терапії в пацієнтів зі 

стабільною ІХС були ефективними. На тлі проведеної терапії спостерігали 

зменшення частоти та тривалості ішемічних епізодів. Отримані результати 

свідчать про порівнювані ефекти антиішемічної дії бісопрололу, 

карведилолу та івабрадину. Безпечного зниження ЧСС було досягнуто на 

фоні прийому івабрадину. При цьому вірогідне збільшення 

парасимпатичної складової спектра  при оцінці варіабельності серцевого 

ритму було також виявлено в пацієнтів, які отримували івабрадин. 

Виявлено позитивний кореляційний зв’язок між рівнем Ет-1 та ЧСС, 

найбільш ефективне зниження цих показників досягнено на фоні прийому 

івабрадину. Використання призначених схем лікування призводило до 

зниження рівня гомоцистеїнемії у хворих, при цьому виявлено прямий 

кореляційний зв’язок між рівнем гомоцистеїнемії та ішемічними змінами, 

проявами симпатикотонії, за даними ХМ ЕКГ. Інгібітор if-каналів клітин 

синусового вузла серця івабрадин володіє більш значним коригуючим 

впливом на прояви ЕД, у порівнянні з досліджуваними β-АБ бісопрололом 

і карведилолом. 

ІХС – одна з основних причин розвитку дисфункції ЛШ та СН [52, 

217]. За даними ряду дослідників, підвищення ефективності вторинної 

профілактики та лікування ІХС призводить до збільшення частоти 

виникнення та прогресування СН [109, 186]. Дані ряду епідеміологічних 

досліджень свідчать, що СН залишається одним із найбільш поширених, 

прогресуючих і прогностично несприятливих захворювань серцево-

судинної системи. Спільним для всіх епідеміологічних досліджень є 

висновок щодо різкого зростання частоти виявлення СН у зв’язку зі 

збільшенням віку пацієнтів [163, 244]. Соціальна значимість СН 

визначається, перш за все, великою кількістю госпіталізацій із приводу СН 

і пов’язаних із цим величезних фінансових затрат. Поряд із цим, прогноз 
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пацієнтів із СН надалі залишається одним із найбільш несприятливих. Так, 

за даними Фремінгемського дослідження, 5-річна смертність у всій 

популяції пацієнтів із СН складає 65 % для чоловіків і 47 % для жінок [87]. 

ІХС, зокрема її хронічні форми, досить часто ускладнюється синдромом 

СН [160]. Отже в зв’язку з тим, що СН істотно впливає на вихід 

захворювання. Її прогнозування в пацієнтів з атеросклеротичним 

ураженням коронарних артерій стає самостійним клінічним завданням, а 

вивчення впливу певних препаратів на запобігання розвитку 

міокардіальної дисфункції робить це дослідження ще більш актуальним.  

Ішемія є провідною причиною виникнення діастолічної дисфункції 

ЛШ, яка часто передує систолічній дисфункції, й так само часто з нею 

поєднується. За останніх 20 років кількість пацієнтів із клінічними 

ознаками СН, але не зниженою фракцією викиду ЛШ, зросло з 38 % до 54 

% [163]. Епідеміологічні дослідження показують, що прогноз при 

діастолічній СН такий самий несприятливий, як і при систолічній [159, 

185, 256]. Зниження ЧСС є пріоритетним завданням лікування діастолічної 

СН, для виконання якого на сьогодні використовують β-АБ та блокатори 

кальцієвих каналів [82, 134].  

З урахуванням побічної дії повних терапевтичних доз β-АБ 

перспективним підходом до корекції ЧСС є використання івабрадину [54, 

126, 155]. У дослідженні SHIFT доведено його ефективність щодо 

поліпшення наслідків лікування пацієнтів зі зниженою ФВ і синусовим 

ритмом більше 70 ударів за 1 хв на тлі максимально переносимих доз β-

АБ, що супроводжувалося поліпшенням показників функції систоли ЛШ 

[106, 241]. Проте у хворих зі збереженою фракцією викиду ЛШ такі 

дослідження не проводилися. Особливо перспективне використання 

івабрадину в пацієнтів зі СС, які з тих чи інших причин не можуть 

отримувати β-АБ. 

β-АБ уповільнюють ЧСС у спокої та при навантаженні приблизно 

настільки ж, що й івабрадин. Але івабрадин у більшому ступені, аніж β-АБ, 
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подовжує тривалість діастоли при навантаженні та, на відміну від β-АБ, не 

збільшує час зниження лівошлуночкової напруги під час ізоволюмічної 

релаксації [51, 184]. Окрім того, в івабрадину також відсутня негативна 

інотропна дія на міокард, яка властива бета-блокаторам [24]. Тому можна 

припустити, що івабрадин може спричиняти позитивний вплив на 

діастолічну функцію ЛШ, який відрізняється від такого в β-АБ.  

Встановлено, що β-АБ при тривалому застосуванні дають невелике, 

але виразне збільшення скоротливої здатності міокарда [127]. На сьогодні 

підтверджена ефективність (достовірне зниження загальної та серцевої 

смертності, випадків декомпенсації ХСН, повторних госпіталізацій) для 

карведилолу та двох селективних бета-1-адреноблокаторів – бісопрололу 

та метопрололу [77, 103, 149]. З 1999 р. вони віднесені до основних 

засобів терапії ХСН. Окрім того, проведені дослідження, які 

продемонстрували вплив івабрадину на параметри гемодинаміки в 

пацієнтів із систолічною дисфункцією ЛШ [53, 157, 211]. Але практично 

не зустрічається праць, які би продемонстрували, як працюють названі 

препарати в пацієнтів з ІХС і збереженою систолічною функцією серця. 

Аналіз основних параметрів ЕхоКГ дослідження, яке було проведене 

нами в рандомізованих пацієнтів, показав, що на початку лікування 

достовірних відмітностей між трьома сформованими групами виявлено не 

було, але дані різнилися від аналогічних показників у групі контролю 

норми. Виявлено, що розмір аорти достовірно (р<0,05) відрізнявся від 

показника контролю норми. Розміри лівого передсердя в пацієнтів всіх 

трьох груп були вірогідно більшими (р<0,001) за аналогічний розмір у 

групі контролю норми. Значення КДР у всіх обстежених осіб достовірно не 

відрізнялися від контрольних показників (р>0,05). Проте КСР був 

вірогідно меншим (р<0,005) за відповідний розмір у групі контролю 

норми. Щодо КДО, то його значення було достовірно більшим за 

відповідне значення в контрольній групі в пацієнтів груп І (р<0,01) та ІІІ 

(<0,05) та дещо більшим у групі ІІ (р>0,05). Значення КСО у всіх трьох 
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групах обстежених пацієнтів були дещо більшими від контрольної групи, 

але вірогідно не відрізнялися (р>0,05). Така ж тенденція простежується для 

показника ТЗСЛШ. Показник інтегральної скоротливості ЛШ – ЗФВ був 

достовірно нижчим за контроль норми в трьох сформованих групах 

(р<0,01-0,05). Значення індексу «стінка-радіус» також було вірогідно 

нижчим від контрольного показника (р<0,01-0,05). 

Через один місяць лікування проведено повторне ЕхоКГ 

дослідження в усіх трьох групах. Виявлено, що впродовж одного місяця на 

тлі призначеного лікування відбуваються такі зміни основних показників 

внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів зі СС: щодо розмірів аорти 

не зареєстровано достовірних змін у жодній групі пацієнтів (р>0,05); те ж 

стосується й розмірів лівого передсердя – достовірних змін у процесі 

лікування не виявлено (р>0,05); показник КДР на тлі одного місяця 

лікування вірогідно не змінився (р>0,05); відбулося достовірне зменшення 

показника КСР у всіх групах (p<0,05); достовірних змін показника КДО в 

групах обстежених пацієнтів, при порівнянні з вихідними даними, 

виявлено не було (р>0,05); достовірне зниження КСО в пацієнтів всіх 

трьох груп (p<0,05). Не зареєстровано явних змін показників ТЗСЛШ у 

пацієнтів жодної з досліджуваних груп (р>0,05). Окрім того, виявлено 

вагоме зростання інтегрального показника скоротливості ЛШ – ЗФВ у 

пацієнтів груп І, ІІ та ІІІ (p<0,05). Причому, в осіб групи ІІІ позитивні 

зміни скоротливої здатності міокарда за показником ЗФВ були виражені 

більш чітко, порівняно з хворими групи І та ІІ, хоча дані суттєво не 

відрізнялися (p>0,05). Щодо індексу «стінка-радіус», то достовірних змін 

даного показника в пацієнтів трьох груп через один місяць лікування 

виявлено не було (p>0,05). 

Отже на фоні призначеного лікування відбувається оптимізація 

скоротливості міокарда у всіх трьох групах. Найбільше ці зміни виражені в 

групі ІІІ пацієнтів зі СС, що пов’язано з уведенням до схеми лікування 

івабрадину, який, на відміну від бісопрололу та карведилолу, не справляє 
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негативного інотропного впливу на міокард ЛШ і сприяє покращенню 

скорочувальної функції ЛШ як за рахунок позитивного впливу на 

інтегральний показник глобальної скоротливості – загальну фракцію 

викиду, так і параметри, що характеризують поздовжню скоротливість 

м’язових клітин ЛШ [76, 241]. 

При проведенні візиту через один місяць спостереження всім 

обстеженим пацієнтам було рекомендовано продовжувати призначене 

лікування. Через один рік від початку дослідження пацієнти були повторно 

викликані на візит-спостереження, під час якого проводилося Ехо-КГ 

обстеження з метою виявлення впливу призначеного лікування на основні 

гемодинамічні показники при тривалому спостереженні в пацієнтів зі СС. 

Виявлено, що через один рік на тлі призначеного лікування 

відбуваються такі зміни основних показників внутрішньосерцевої 

гемодинаміки в пацієнтів зі СС: достовірних змін розмірів аорти не 

виявлено в жодній групі пацієнтів: група І – ∆ -1,75 %, група ІІ – ∆ - 0,58; 

група ІІІ – ∆ - 3,39 % (р>0,05); аналогічна тенденція характерна й для 

розмірів лівого передсердя – виражених змін у процесі лікування не 

виявлено (р>0,05): група І – ∆ - 3,49 %; група ІІ – ∆ -5,1 %, група ІІІ – ∆ -

1,42 %. Щодо показника КДР, то він у процесі лікування достовірно не 

змінився (р>0,05): група І –  ∆ +5,93 %, група ІІ – ∆ +4,89 %, група ІІІ – ∆ 

+6,13 %. КСР вірогідно зменшився у всіх групах пацієнтів: група І – ∆ -

4,93 % (p<0,005), група ІІ – ∆ -5,77 % (p<0,05), група ІІІ – ∆ -5,43 % 

(p<0,05). Щодо показника КДО, то він несуттєво зріс у трьох групах, хоча 

дані достовірно не відрізнялися від початкових розрахунків (р>0,05): група 

І – ∆ +3,71%, група ІІ – ∆ +2,66%, група ІІІ – ∆ +5,88%. Реєструється 

вірогідне зменшення КСО у пацієнтів всіх трьох груп (p<0,05): група І – ∆ -

21,37 %, група ІІ – ∆ -22,45 %, група ІІІ – 26,67 %. Щодо змін показника 

ТЗСЛШ, то зареєстрована тенденція до зменшення в двох досліджуваних 

групах: група І – ∆ -2,73 %, група ІІ – без змін, група ІІІ – ∆ -1,85 %, хоча 

дані явно не розрізнялися в жодній із досліджуваних груп (р>0,05). У всіх 
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трьох групах пацієнтів зареєстровано суттєве поліпшення скорочувальної 

функції міокарда у вигляді явного зростання показника ЗФВ (p<0,05) через 

один рік лікування, особливо виразною ця тенденція була в пацієнтів 

групи ІІІ: група І – ∆ +7,76 %, група ІІ – ∆ + 5,97 %, група ІІІ – ∆ +14,68 %. 

При порівнянні даних, отриманих на початку дослідження та через 

один рік лікування, виявлено вагомі зміни таких показників за групами: 

група І – зменшення КСО на 21,37 % (p<0,05) та збільшення показника 

ЗФВ на 7,76 % (p<0,05); група ІІ – зменшення КСО на 22,45 % (p<0,05), 

зростання ЗФВ на 5,97 % (p<0,05); група ІІІ – зменшення КСО на 26,67 % 

(p<0,05) та зростання інтегрального показника скоротливості ЛШ – ЗФВ на 

14,68 % (p<0,05). 

Застосовані нами схеми лікування справляють позитивний вплив на 

основні показники гемодинаміки в пацієнтів зі СС, відбувається значне 

поліпшення скоротливої функції міокарда, що проявляється зростанням 

ЗФВ у всіх досліджуваних групах уже через місяць лікування. Через один 

рік ці зміни стають ще виразнішими, причому оптимальна динаміка 

спостерігається на тлі прийому івабрадину. Такі результати можна 

пояснити тим, що, на відміну від інших антиангінальних препаратів, 

івабрадин не впливає на судинний тонус, включаючи коронарні артерії, і 

не пригнічує скоротливу функцію міокарда. Шляхом селективного 

зменшення ЧСС івабрадин поліпшує перфузію та функцію міокарда, 

завдяки зменшенню роботи серця та поліпшенню коронарного 

кровопостачання в діастолу. Препарат ефективніше подовжує діастолу, у 

порівнянні з адреноблокаторами, забезпечуючи відсутність негативної 

інотропної дії та поліпшуючи розслаблення міокарда у фазі ізоволюмічної 

релаксації [89, 150]. 

Домінуючим фактором розвитку ІХС є порушення кровоплину по 

коронарних артеріях і невідповідність між потребою міокарда в кисні та 

можливостями його постачання [25, 61]. Функціональні або 

навантажувальні проби з фізичним навантаженням є стандартними 
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методами виявлення індуцибельної ішемії та неінвазивної діагностики 

стабільної ІХС. Залежно від тривалості та інтенсивності стресу, який 

спровокований цими методами, виникає ішемія різного ступеня 

вираженості, пов’язана з послідовними змінами перфузії, розслаблення та 

скорочення міокарда, руху стінок, реполяризації та з виникненням 

симптомів [26]. 

Лікування міокардіальної ішемії спрямоване на поліпшення його 

перфузії та / або зменшення його потреби в кисні та, відповідно, 

покращення прогнозу пацієнтів та зменшення кардіоваскулярної 

смертності. Тому для лікування хронічних форм ІХС вибирають 

препарати, основною дією яких є вплив на центральну гемодинаміку – β-

АБ, антагоністи кальцію, нітропрепарати. Останнім часом здійснюють 

пошук лікарських засобів для лікування ІХС із принципово іншим 

механізмом дії [107, 156, 201]. Результати великих клінічних випробувань 

останніх років свідчать про високу антиангінальну ефективність і 

безпечність івабрадину, які є зіставними з ідентичними показниками в β-

АБ і антагоністів кальцію дигідроперидинового ряду [150, 211]. 

Приєднання івабрадину до монотерапії β-АБ дозволяє суттєво поліпшити 

антиангінальний ефект терапії, підвищити толерантність до фізичного 

навантаження та забезпечити більший контроль ЧСС на рівні її цільових 

значень (дослідження ASSOCIATE та BEAUTIFUL) [99, 222].  

Із метою порівняння результатів використання β-АБ та івабрадину за 

впливом на показники толерантності до фізичного навантаження всім 

обстеженим пацієнтам проведено ВЕМ на початку дослідження та через 

один місяць отриманого лікування. Проба була позитивною в 71 (78,9 %) 

пацієнта, неінформативною (не вдалося довести до діагностичних 

критеріїв через значне підвищення АТ) – у 19 (21,1%) хворих. Порогове 

навантаження становило в середньому (84,354,18) Вт, відсоток 

досягненого навантаження до розрахункового – (52,462,63) %. 

Проаналізувавши кількісні показники ішемії, що розраховувались у разі 



138 

виникнення під час навантаження депресії сегмента ST, ми виявили, що 

вони становили в середньому по групі досліджуваних сумарне зміщення 

сегмента ST (EST) – (7,130,58) мм, кількість відведень з ознаками ішемії 

(NST) – (4,810,54) мм, середнє зміщення сегмента ST (AST) – (1,280,16) 

мм. 

Порівняння основних показників ВЕМ між групами на початку 

дослідження показало, що вони були цілком зіставними між собою, 

оскільки ніяких достовірних відмітностей між групами виявлено не було 

(р>0,05). Окрім того, на початку дослідження нами проведений аналіз 

показників величини зони ішемії, які виявлено при проведенні ВЕМ у 

пацієнтів трьох досліджуваних груп. З'ясувалося, що ці показники також 

вірогідно не відрізнялися між групами до призначення лікування (р>0,05). 

Також нами проведено аналіз інших показників, які характеризують 

толерантність до фізичного навантаження. За такими показниками, як 

загальна тривалість навантаження до появи ангінозного болю (хв), 

тривалість навантаження до появи депресії сегмента ST≥1 мм (хв), 

досягнена максимальна ЧСС (% від максимальної) та рівень 

максимального систолічного АТ (мм рт. ст.) групи були цілком 

порівнюваними, оскільки дані суттєво не розрізнялися (р>0,05). 

На наступному етапі дослідження проаналізовано результати ВЕМ, 

яка була проведеної всім пацієнтам через один місяць призначеного нами 

лікування. Аналізувалися ті ж самі показники, що й на початку 

дослідження. 

Щодо показника порогового навантаження, то він вагомо збільшився 

на фоні лікування в усіх трьох групах (р<0,05); причому в осіб групи ІІІ 

даний показник через один місяць лікування помітно відрізнявся від 

аналогічного показника в групі І та ІІ (р<0,05). 

Подібна закономірність спостерігалася й для показника відсотка 

досягненого навантаження до розрахункового, який явно зріс у процесі 

лікування в усіх трьох групах пацієнтів (р<0,05). 
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Аналіз показників величини зони ішемії після одного місяця 

лікування показав незаперечне поліпшення перебігу стабільної ІХС і 

зростання толерантності до фізичного навантаження за даними ВЕМ, що 

виражалося зменшенні значень показника ЕST у всіх трьох групах 

(р<0,05). Значення NST також суттєво зменшилося в процесі лікування в 

пацієнтів усіх трьох груп (р<0,05). Показник АST, аналогічно з 

попередніми показниками, достовірно зменшився в усіх трьох групах 

(р<0,05). 

Нами проаналізовано зміни показників, які характеризують 

толерантність до фізичного навантаження в усіх обстежених пацієнтів 

згідно з призначеним лікуванням через один місяць. Виявлено, що в 

пацієнтів усіх груп відбувається значне поліпшення всіх показників, які 

аналізувалися: збільшення загальної тривалості навантаження до появи 

ангінозного болю (хв), тривалості навантаження до появи депресії 

сегмента ST≥1 мм (хв), показника досягненої максимальної ЧСС (% від 

максимальної) та зменшення рівня максимального систолічного АТ (мм рт. 

ст.), причому в пацієнтів групи ІІІ, більшість даних вирогідно відрізнялися 

від групи І та ІІ (р<0,05). 

Отже порівняння показників ВЕМ, проведеної на початку дослідження 

та через один місяць лікування, показав достовірне поліпшення 

показників, що характеризують коронарний резерв у всіх трьох групах 

обстежених пацієнтів, причому пацієнти, які отримували додатково до 

базової терапії івабрадин, характеризувалися найбільшим зростанням 

толерантності до фізичного навантаження, що може бути пов’язано з 

оптимальним контролем ЧСС у цій групі. 

Отримані результати знаходять підтвердження в працях інших 

дослідників, які вказують на те, що на тлі курсового лікування 

івабрадином у хворих на СС ІІ і ІІІ ФК спсотерігалось істотне поліпшення 

функціонального стану міокарда ЛШ, яке в кінцевому підсумку 



140 

супроводжувалося зростанням толерантності до фізичного навантаження 

[56]. 

Пацієнти зі стабільними формами ІХС належать до групи дуже 

високого ризику, оскільки серцево-судинна смертність у них сягає від 1,3 

% до 10 % на рік, ще в 2–10 % хворих розвивається нефатальний ІМ [95]. 

Зниження смертності від ССЗ, якого за останні роки досягнено в багатьох 

розвинених країнах світу, значною мірою пов’язують із широким 

упровадженням стандартів лікування [61]. Згідно з рекомендаціями 

Європейської спільноти кардіологів, головною стратегією лікування 

хворих на стабільну ІХС є профілактика розвитку ІМ і смерті, тобто 

поліпшення прогнозу. Ця стратегія полягає в обов’язковому прийомі 

щонайменше чотирьох груп препаратів, ефективність яких щодо впливу на 

прогноз переконливо доведена в ході виконання масштабних 

рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень [109]. 

Перебіг ІХС може бути дуже різноманітним: в одних хворих 

стенокардія перебігає роками без істотного погіршення клінічної картини, 

в інших – швидко прогресує, призводячи до ІМ, СН і летального 

результату, у третіх – відразу починається з гострого коронарного 

синдрому [44]. У великій  мірі клінічна симптоматика та подальша доля 

хворого визначається, з одного боку, співвідношенням морфологічних і 

функціональних компонентів патогенезу захворювання, з іншого – 

адекватністю підібраного медикаментозного, інтервенційного або 

хірургічного лікування [42, 188]. Вибір тактики лікування конкретного 

хворого з коронарною недостатністю – найважливіше повсякденне 

завдання практикуючого кардіолога. Ураховуючи, що різні клінічні 

синдроми хронічної ІХС є проявом одного і того ж патологічного процесу, 

поділ стенокардії на різні форми виправданий лише з клінічних позицій, а 

оцінка важкості стану та довгостроковий прогноз ІХС являють собою дуже 

складну проблему [118, 132]. Як відомо, перебіг і довгостроковий прогноз 

захворювання в пацієнтів із хронічними формами ІХС значно корелюють 
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із даними коронарографії та показниками, що характеризують функцію 

міокарда, насамперед з такими, як ФВ ЛШ [64, 226]. Установлена зворотна 

залежність між виразністю коронарного атеросклерозу і виживанням 

хворих на ІХС [200, 245]. 

Розрахункові показники щорічної загальної смертності складають 

1,2-2,4 %, кардіальної смертності – 0,6-1,4 %. Серед чинників, що 

погіршують прогноз таких хворих – зниження ФВ ЛШ і серцева 

недостатність, збільшення кількості уражених судин, проксимальна 

локалізація і вираженість коронарного стенозу, більша розповсюдженість 

ішемії, старший вік, значна депресія сегменту ST на ЕКГ і більш тяжка 

стенокардія. Результати перших епідеміологічних досліджень свідчили про 

високу варіабельності щорічної смертності пацієнтів з ІХС – у межах від 

2,5 до 9 % [131, 214, 247]. Ці дані чітко вказували на взаємозв'язок деяких 

змін ЕКГ спокою, АГ, кардіомегалії та застійної СН зі смертністю осіб з 

ІХС. У численних дослідженнях, які враховують дані коронароангіографії, 

підкреслюється високий ступінь кореляції між виразністю 

атеросклеротичного ураження коронарного русла і смертністю цих хворих 

[33, 220]. 

Незважаючи на те, що ЧСС визнано однією з найважливіших 

детермінант потреби міокарда в кисні і сучасна тактика лікування 

стенокардії передбачає зниження цього показника до 55 - 60 ударів за 

хвилину, у реальній клінічній практиці виникають певні труднощі щодо 

реалізації вказаних рекомендацій [109]. Так, за даними Європейського 

Реєстру щодо лікування стабільної ІХС, 33 % хворих на стенокардію не 

отримували β-АБ, причому 20 % із них мали прямі протипоказання щодо 

їхнього прийому [173]. В Україні було проведено епідеміологічне 

дослідження REALITY за участю майже 1500 хворих, присвячене 

вивченню стану питання щодо терапії СС в амбулаторних умовах і 

моніторингу ЧСС у таких пацієнтів. 84 % хворих приймали β-АБ, проте 

лише в 5 % із них було досягнено ЧСС ударів за хв, а в 40 % хворих 
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зазначений показник перевищував 80 ударів за хв [12]. Препарат івабрадин 

показаний для лікування стенокардії з метою зниження ЧСС у хворих, які 

не можуть приймати адреноблокатори через протипоказання та 

непереносиміть. Проведені дослідження щодо ефективності та безпечності 

одночасного призначення івабрадину й адреноблокаторів. Зменшуючи 

ЧСС, одну з основних детермінант потреби міокарда в кисні, івабрадин 

теоретично може впливати на прогноз хворих на стабільну ІХС [90]. 

Із метою виявлення впливу на довготривалий прогноз (через 1 рік 

спостереження) призначеного лікування нами проаналізовані наступні 

показники: прихильність пацієнтів до лікування, розвиток ІМ і випадків 

декомпенсації кровообігу, що зумовлювали необхідність госпіталізації 

хворого впродовж року спостереження, обчислення ймовірності 

досягнення пацієнтами кінцевої точки (виникнення ІМ, ровиток 

нестабільної стенокардії, необхідність у реваскуляризації, серцево-судинна 

смерть) із використанням концепції відношення шансів і виділенням 

вагомих складових у прогресуванні захворювання (вік пацієнта, 

збільшення ЧСС вище 60 уд/хв, прихильність до лікування, наявність 

шкідливих звичок та підвищення рівня Ет-1 та Гц). 

Результати дослідження свідчать, що за період спостереження в 

цілому по групі спостереження померло 4 пацієнти (4,44 %). При 

спілкуванні з родичами померлих   з’ясовано, що вони цілком припинили 

прийом усіх призначених препаратів. Аналіз даних досягнення пацієнтами 

досліджуваних груп кінцевих точок (серцево-судинна смерть, розвиток ІМ, 

госпіталізація з приводу нестабільної стенокардії, потреба в 

реваскуляризації) показав, що групи були більш-менш зіставними за 

кількістю приступів нестабільної стенокардії та випадків серцево-судинної 

смерті (дані між групами достовірно не відрізнялися). Щодо виникнення 

випадків ІМ і потреби в реваскуляризації, то їхня кількість була достовірно 

нижчою в групі івабрадину. На нашу думку, це можна пояснити тим, що в 

групу ІІІ були відібрані пацієнти з нижчим рівнем АТ, адже івабрадин не 
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справляє антигіпертензивної дії. А за даними інших авторів, маркери 

несприятливого прогнозу у хворих із верифікованим за даними 

селективної коронаровентрикулографії гемодинамічно значущим 

атеросклерозом коронарних артерій – це наявність таких класичних 

факторів ризику, як рівень систолічного АТ, цукровий діабет 2-го типу, 

тютюнопаління, ожиріння, дисліпідемія, гіподинамія й обтяжена 

спадковість щодо ССЗ [43, 129, 192, 233]. 

Проведено порівняльний аналіз динаміки відношення шансів OR у 

пацієнтів зі СС із ризиком розвитку ІМ, НС, потреби в реваскуляризації та 

серцево-судинної смерті після 12 місяців лікування. 

Використання моделі однофакторного регресійного аналізу дозволяє 

зробити висновок, що ризик досягнення пацієнтами зі стабільною ІХС 

кінцевої точки збільшувався з віком наступним чином – на кожні наступні 

5 років після 50 приходилося зростання ризику досягнення кінцевої точки 

в 1,32 раза. Окрім того, шанс досягнути кінцеву точку збільшувався в 2,87 

раза зі зростанням ЧСС на кожні 10 уд/хв. більше 60 уд/хв., у 5,89 раза при 

відмові від прийому призначеного лікування та в 2,12 раза при наявності в 

пацієнта шкідливих звичок, зокрема куріння. 

Проаналізовано вплив підвищення рівня Гц та Ет-1 на досягнення 

пацієнтами зі СС кінцевої точки, тобто виникнення небажаних серцево-

судинних подій. Виявлено, що гіпергомоцистеїнемія збільшує ризик 

досягнення кінцевої точки в пацієнтів зі СС –  OR - 5,8 (CІ: 2,31-14,57; 

р<0,05). Аналогічна тенденція спостерігається і для рівня Ет-1: підвищення 

його значень призводить до зростання ризику виникнення кінцевої точки  

пацієнтів зі СС –  OR – 8,18 (CІ: 3,16-21,21; р<0,05). 

Нами проведено також порівняльний аналіз щодо впливу на прогноз 

дотримання рекомендацій до стандартної медикаментозної терапії у 

хворих на стабільну ІХС. Із цією метою всіх пацієнтів зі СС розділено на 

дві групи: пацієнти, які досягли кінцевих точок; пацієнти, які не досягли 

кінцевих точок. Виявлено, що група пацієнтів, які не досягли впродовж 
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року кінцевих точок, характеризується незаперечною вищою  

прихильністю до лікування, зокрема до таких препаратів, як статини, β-АБ 

/ івабрадин; а пацієнти іншої групи значно прихильніші до лікування 

нітропрепаратами, що може бути зумовлено прогресуванням ознак 

стабільної ІХС. 

Отже в пацієнтів груп, які порівнювалися, з майже однаковою 

частотою розвивалася серцево-судинна смерть та нестабільна стенокардія. 

Що ж до випадків розвитку ІМ та потреби в реваскуляризації, то їхня 

кількість була набагато меншою в пацієнтів, які додатково до базисної 

терапії отримували івабрадин. Прогноз пацієнтів зі СС через 12 місяців 

лікування перш за все залежить від їхньої прихильності до лікування, а 

також від віку, частоти серцевих скорочень, наявності шкідливих звичок, а 

також рівня маркерів ЕД, зокрема Ет-1 та Гц. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Стабільна стенокардія часто перебігає на фоні різноманітної 

супутньої патології, що обмежує використання стандартних схем терапії. 

Вплив на традиційні фактори ризику (артеріальну гіпертензію, 

гіперхолестеринемію, інсулінорезистентність тощо) не дає очікуваного 

терапевтичного ефекта. Ефективна корекція надмірної частоти серцевих 

скорочень у хворих на стабільну стенокардію з проявами міокардіальної 

дисфункції, зниженням коронарного резерву за наявності ендотеліального 

дисбалансу відкриває нові перспективи та можливості впливу на 

тривалість і якість життя хворих зі стабільною ІХС. У зв’язку з цим 

актуальним залишається пошук методів диференційованої фармакотерапії 

та об’єктивізації призначеного лікування хворих зі стабільною 

стенокардією. 

2. У лікуванні стабільної ішемічної хвороби серця використання 

бета-адреноблокаторів та івабрадину як доповненнями до базової 

терапії справляє позитивний ефект на показники якості життя 

пацієнтів, а в ряді випадків (вплив на фізичне функціонування (+57,23 

% (р<0,01)) та психічне здоров’я (+31,25 % (р<0,005)) івабрадин мав 

переваги перед бісопрололом і карведилолом (р<0,01). 

3. Позитивна динаміка перебігу стабільної ішемічної хвороби серця 

свідчить про поліпшення електрофізіологічних властивостей міокарда та 

збільшення його антиішемічної стійкості. Аналіз динаміки показників 

Холтерівського моніторування ЕКГ під впливом проведеного лікування 

показав порівнюваний ефект досліджуваних препаратів щодо зменшення 

проявів ішемії міокарда у вигляді вірогідного зменшення кількості та 

тривалості ішемічних епізодів (р<0,001–0,05). 

4. Збільшення парасимпатичної складової спектра при оцінці 

варіабельності серцевого ритму найбільш виражене в пацієнтів, які 

отримували івабрадин (+53,43 %, р<0,05). Встановлено додатній 
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сильний кореляційний зв’язок між рівнем ендотеліну-1 та частотою 

серцевих скорочень (r=0,89; р<0,001). Найбільш ефективне зниження 

частоти серцевих скорочень та рівня ендотеліну-1 спостерігається на 

фоні прийому івабрадину (-34,21 %, р<0,001). Використання 

призначених схем лікування призводило до зниження рівня 

гомоцистеїнемії в обраного контингенту хворих, при цьому виявлено 

прямий кореляційний зв’язок між динамікою рівня гомоцистеїнемії та 

ішемічних змін, гіперадренергією (r=0,55, р<0,05). 

5. Лікування бісопрололом, карведилолом або івабрадином 

справляє позитивний вплив на основні показники гемодинаміки в пацієнтів 

зі стабільною стенокардією, відбувається вірогідне поліпшення 

скоротливої функції міокарда, що проявляється зростанням загальної 

фракції викиду в усіх досліджуваних групах уже через місяць лікування 

(р<0,05). Через один рік ці зміни стають ще виразнішими, причому 

оптимальна динаміка спостерігається на тлі прийому івабрадину 

(збільшення фракції викиду на 14,52 % (p<0,05) від вихідного рівня). 

6. Порівняння показників велоергометрії, проведеної на початку 

дослідження та через один місяць лікування, показав достовірне 

поліпшення показників коронарного резерву в усіх трьох групах 

обстежених пацієнтів (р<0,05). Хворі, які отримували в доповнення до 

базової терапії івабрадин, характеризувалися найбільшим зростанням 

толерантності до фізичного навантаження, що обумовлено найсуттєвішим 

контролем частоти серцевих скорочень під впливом івабрадину. 

7. У пацієнтів трьох груп, які порівнювалися, з однаковою частотою 

розвивалася серцево-судинна смерть і нестабільна стенокардія. Що ж до 

випадків розвитку інфаркту міокарда та потреби в реваскуляризації, то 

їхня кількість була достовірно меншою в пацієнтів, які додатково до 

базової терапії отримували івабрадин. Прогноз пацієнтів зі стабільною 

ішемічною хворобою серця через один рік лікування, перш за все, 

залежить від їхньої прихильності до лікування (OR - 5,89 (CI: 2,61-10,34), 
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зменшення вираженості тахікардії (OR – 2,87 (CI: 1,72-4,36), а також від 

рівня ендотеліну-1 (OR – 8,18 (CІ: 3,16-21,21; р<0,05)) та гомоцистеїну (OR 

- 5,8 (CІ: 2,31-14,57; р<0,05)). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Із метою об’єктивізації оцінки перебігу стабільної ішемічної 

хвороби серця та призначених схем лікування окрім методів, прописаних у 

протоколах ведення пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, 

доцільним є проведення наступних обстежень: 

- добове моніторування електрокардіограми з оцінкою варіабельності 

серцевого ритму; 

- визначення рівнів ендотеліну-1 та гомоцистеїну в сироватці крові; 

- оцінка якості життя пацієнтів із використанням опитувальника SF-

36. 

2. Івабрадину слід надавати перевагу як антиішемічному засобу в 

пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця у випадку переважання 

симпатичної складової спектру при оцінці варіабельності серцевого ритму 

та з вираженими проявами ендотеліальної дисфункції (підвищенні рівня 

ендотеліну-1 та гомоцистеїну), двічи на добу, в індивідуально підібраній 

дозі.  

3. Для оцінки ефективності призначеного лікування необхідним є 

дослідження шансів (OR при 95% CI) досягнення пацієнтами кінцевих 

точок (серцево-судинна смерть, розвиток інфаркту міокарда, госпіталізація 

з приводу нестабільної стенокардії, потреба в реваскуляризації). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ 

1. Аналіз варіабельності серцевого ритму в умовах активної 

ортостатичної проби у молодих людей з проявами синкопе / В. А. 

Левченко, І. П. Вакалюк, В. М. Бондаренко [ та ін.] // Галицький 

лікарський вісник. – 2006. – №2. – С. 39–41. 

2. Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна постанова, 

заснована на доказах 2012 р. / В. З. Нетяженко, К. М. Амосова, І. М. 

Гідзинська [та інші] // Новости медицины и фармации. – 2012. – Т. 422. – 

С. 12-67. 

3. Артеріальна гіпертензія у метеозалежних хворих: перебіг, 

прогнозування, діагностика та лікування / Н. М. Середюк, І. П. Вакалюк, 

О. М. Лібрик [та інші] // Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 

2003. – 20с. 

4. Амосова Е. Н. Рекомендации Европейского общества гипертензии и 

Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с АГ 2013 

года: старые истины и новые перспективы / Е. Н. Амосова, Ю. В. Руденко 

// Серце і судини. – 2013. – № 3 (43). – С. 20-25. 

5. Базилевич А. Я. Огляд новин Конгресу Європейського товариства 

кардіологів / А. Я. Базилевич // Ліки України. – 2014. – - № 7-8(183-184). – 

С. 34-41. 

6. Базиль Я.Н. Роль вазодилатирующих β-адреноблокаторов в контроле 

артериальной гипертензии и снижении риска сердечно-сосудистых и 

цереброваскулярных осложнений / Я. Н. Базиль // Кардиоваскулярная 

терапия и профилактика. – 2011. – № 10 (3). – С. 97-102. 

7. Бєлоусова І. П. Оцінка ефективності комбінованого застосування 

небівололу та івабрадину в терапії пацієнтів зі стабільною стенокардією 

напруги в поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями 

легень / І. П. Бєлоусова, Т. В. Афоніна, І. В. Стеріоні // Український 

медичний альманах. – 2011. – Том 14, №1. – С. 31-33. 



150 

8. Бобров В. О. Дослідження варіабельності серцевого ритму у 

кардіологічній практиці / В. О. Бобров, М. М. Долженко, О. Й. Жаринов. – 

Київ: Міністерство охорони здоров’я України, Український центр наукової 

медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи, 2004. – 24 с. 

9. Бойко А.В. Порівняння антиаритмічних ефектів терапії івабрадином 

та бісопрололом у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця за 

результатами холтерівського моніторування / А. В. Бойко, І. Ю. Кацитадзе 

// Хист. – 2014. – Вип.16 (продовження 1). – С. 114. 

10. Вивчення вираженості дисфункції ендотелію у пацієнтів з факторами 

ризику ішемічної хвороби серця, стабільною стенокардією напруження та 

артеріальною гіпертензією за допомогою нового атравматичного методу 

дослідження-тесту Целермаєра-Соренсена / М. І. Лутай, В. А. 

Слободський, О. О. Немчина [та інші] // Український кардіологічний 

журнал. – 2003. – № 2. – С. 33-38. 

11. Глушко Л. В. Артеріальна гіпертензія: проблеми профілактики та 

лікування з позиції лікаря загальної практики / Л. В. Глушко, С. В. 

Федоров // Галицький лікарський вісник. – 2010. – Т.1, № 3. – С. 5-6. 

12. Досвід лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією за 

допомогою вітчизняних ліків / Ю. М. Сіренко, Г. Д. Радченко, І. М. 

Марцовенко [та інші] // Український кардіологічний журнал – 2010. – № 1. 

– С. 27-37. 

13. Загородний М.І. Карведилол: клініко-фармакологічні властивості / 

М. І. Загородний., В. В. Москаленко, А. С. Свінціцький // Український 

кардіологічний журнал – 2009. – № 4. – С. 25-29. 

14. Заремба Є.Х. Динаміка показників ліпідного спектра крові у хворих 

на стабільну стенокардію II-III ФК при лікуванні івабрадином залежно від 

частоти серцевих скорчень / Є. Х. Заремба, З. О. Білоус // Практична 

медицина. – 2010. – Том16, № 6. – С. 82-86. 



151 

15. Катеренчук І. П. Оптимізація корекції ендотеліальної дисфункції у 

пацієнтів з метаболічним синдромом у практиці сімейного лікаря / І. П. 

Катеренчук // Ліки України. – 2014. – № 7-8(183-184). – С. 43-46. 

16. Кечин І. Л. Особливості ендотеліальної дисфункції при 

неускладнених церебральних й кардіальних гіпертензивних кризах / І. Л. 

Кечин, С. І. Кечин, В. В. Нагорний // Вісник наукових досліджень. – 2011. - 

№ 3. – С. 38-42. 

17. Коваленко В.М. Поєднання серцево-судинних та інших хвороб 

внутрішніх органів: визначення пріоритетів лікування та попередження 

ускладнень. Вибрані лекції Української кардіологічної школи ім. М.Д. 

Стражеска / В. М. Коваленко, Г. В. Дзяк, Г. В. Книшов. – К. : Максимов, 

2005. – 156 с. 

18. Колодяжна О. І. Визначення втрачених років здорового життя від 

професійних захворювань за методом DALY / О. І. Колодяжна, А. М. 

Нагорна // Український журнал з проблем медицини праці. – 2013. – № 2. – 

С. 11-15. 

19. Колчин Ю.М. Клінічна ефективність і вплив івабрадину на 

показники систолічної функції і ремоделювання лівого шлуночка у 

пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з ожирінням та 

артеріальною гіпертензією, збереженою фракцією викиду лівого шлуночка 

у разі жорсткого контролю ЧСС: результати 12-місячного спостереження / 

Ю. М. Колчин, Ю. С. Капранова // Серце і судини. – 2013. – № 2. – С. 55-

60. 

20. Кошля В. І. Застосування івабрадину в лікуванні хворих на 

стенокардію напруження / В. І. Кошля, В. О. Черняк // Український 

кардіологічний журнал. – 2011. – № 1. – С. 138. 

21. Купновицька І. Г. Оптимізація фармакотерапії хронічної серцевої 

недостатності глутаргіном і тіотриазоліном у хворих на артеріальну 

гіпертензію з надлишковою масою тіла / І. Г. Купновицька, Р. І. Белегай / 

Вісник наукових досліджень. – 2008. – №2. – С. 54-59. 



152 

22. Купновицька І. Г. Структурно-функціональні зміни лівого шлуночка 

у хворих із серцевою недостатністю, що виникла на ґрунті артеріальної 

гіпертензії та метаболічного синдрому / І. Г. Купновицька, Л. В. 

Ковальчук, Р. І. Белегай // Галицький лікарський вісник. – 2010. – Том 17, 

№3. – С.61-64. 

23. Купновицька І. Г. Оптимізація фармакотерапії хворих на ІХС після 

реконструктивних операцій на коронарних артеріях. Клінічно-

патогенетична оцінка ефективності застосування препарату івабрадин у 

пацієнтів після аорто-коронарного шунтування та ендоваскулярних 

втручань зі стентуванням коронарних артерій / І. Г. Купновицька, Н. М. 

Романишин // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5. – С. 

182-183. 

24. Лутай М.І. Поточні проблеми та пріоритетні напрямки діяльності 

кардіологічної служби України / М. І. Лутай, А. П. Дорогой // Український 

кардіологічний журнал. – 2002. – № 6. – С. 5-12. 

25. Лутай М. І. Атеросклероз і запалення / М. І. Лутай // Серце i судини. 

–2004. – № 3. – С. 89-100. 

26. Лутай М. И. Стабильная стенокардия напряжения и методы ее 

диагностики / М. И. Лутай // Здоров’я України. – 2008. – № 5/1. – С. 18-20. 

27. Лутай М. І. Медикаментозне лікування стабільної стенокардії: 

Методичні рекомендації Робочої групи з проблем атеросклерозу та 

хронічних форм ІХС Асоціації кардіологів України / М. І. Лутай, А. Ф. 

Лисенко. – Київ, 2008. – 64с. 

28. Маколкин В. И. Несмотря на критику, бета-адреноблокаторы 

остаются препаратами выбора при лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний // Фарматека. – 2009. – № 6. – С. 74-78. 

29. Маколкин В. И. Почему надо снижать частоту сердечных 

сокращений при лечении стабильной стенокардии? / В. И. Маколкин, Ф. Н. 

Зябрев // Кардиология. – 2006. – №9. – С. 88-91. 



153 

30. Мамедов М. Н. Рациональный подход в лечении артериальной 

гипертонии у больных с высоким сердечно-сосудистым риском и 

метаболическими нарушениями / М. Мамедов, М. Ковригина, З. Тогузова 

// Кардиология. – 2013. – № 2(53). – С. 85-90. 

31. Марков Х. М. Молекулярные механизмы дисфункции сосудистого 

эндотелия / Х. М. Марков // Кардиология. – 2005. – №12. – С. 62-72. 

32. Мартинів І. В. Вплив гомоцистеїну на перебіг артеріальної 

гіпертензії / І. В. Мартинів, І. Г. Купновицька // Буковинський медичний 

вісник. – 2012. – Том 16, №3 (ч.2). – С. 157-160. 

33.  Мізюк В. М. Вплив івабрадину на варіабельність серцевого ритму у 

хворих на гіпертонічну хворобу II стадії із супутньою серцевою 

недостатністю / В. М. Мізюк // Клінічна та експериментальбна патологія. – 

2014. – Том 13, № 1. – С. 81-83. 

34. Мітченко О. І. Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування: 

методичні рекомендації Асоціації кардіологів України / О. І. Мітченко, М. 

І. Лутай. – Київ, 2011. – 48 с. 

35. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 384 "Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при артеріальній гіпертензії" [Електронний ресурс] / 

Офіційний веб-сайт МОЗ України. – Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120524_384.html. 

36. Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 436 «Про затвердження 

протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія»» 

[Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт МОЗ України. – Режим 

доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060703_436.html. 

37. Настанова з кардіології / За ред. В. М. Коваленка. — К.: МОРІОН, 

2009. — 1368 с. - ISBN 978-966-2066-23-4. 

38. Окремі аспекти лікування стабільної стенокардії: оцінка ризику 

розвитку ускладнень при поєднаному перебігу з ХОЗЛ / В. К Тащук, Т. М. 



154 

Амеліна, О. С. Полянська [та інші] // Буковинський медичний вісник. – 

2014. – Том 18, №4. – С. 155-157. 

39. Особливості індивідуального анамнезу, артеріальної гіпертензії та 

порушень вуглеводного обміну у хворих з множинним атеросклерозом 

вінцевих артерій перед операцією аортокоронарного шунтування / О. І. 

Мітченко, А. В. Руденко, М. М. Гельмедова [та інші] // Український 

кардіологічний журнал. – 2012.– № 6.– С. 81–87. 

40. Оцінка ефективності і переносимості препарату "Нітрогранулонг" у 

хворих на хронічну ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією 

навантаження II-III ФК / Н. М. Середюк, І. П. Вакалюк, Ю. В. Боцюрко [та 

інші] // Галицький лікарський вісник. – 2002. – №4. – С. 65-69.  

41. Пархоменко А. Н. Діагностичне і прогностичне значення маркера 

системного запалення С-реактивного протеїну у хворих з гострими 

коронарними синдромами / А. Н. Пархоменко, Я. М. Лутай // Український 

кардіологічний журнал. – 2006. – № 2. – С. 11-17. 

42. Пархоменко А.Н. Эффективность и безопасность применения 

ингибитора If-каналов ивабрадина у больного с острым Q-инфарктом 

миокарда с синусовой тахикардией на фоне терапии блокаторами бета-

адренорецепторов / А. Н. Пархоменко, Я. М. Лутай, О. И. Иркин // 

Український медичний часопис. – 2012. – № 1 (87). – С. 103-110. 

43. Проблема когнітивних порушень у практиці сімейного лікаря. Роль 

факторів серцево-судинного ризику / В. Ю. Приходько, І. Р. Мікропуло, Д. 

О. Кашковський [та інші] // Ліки України. – 2014. – № 7-8(183-184). – С. 

23-28. 

44. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: популяционная 

стратегия и индивидуализированные программы (на основе Европейских 

рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в 

клинической практике 2012) / В. Н. Коваленко, Е. Г. Несукай, М. Н. 

Долженко [и др.]. – К.: Морион, 2013. – 96 с. 



155 

45. Рішко М.В. Особливості ішемічної хвороби серця в гірських умовах: 

поширеність факторів ризику, особливості адаптації, захворюваність та 

смертність / М. В. Рішко, О. О. Куцин. // Український кардіологічний 

журнал. – 2013. – № 2. – С.113-123. 

46. Роль дисфункции эндотелия в патогенезе атеросклероза / Е. Н. 

Воробьева, Г.И. Шумахер, И. В. Осипова [и др.] // Кардиоваскулярная 

терапия и профилактика. – 2006. – №6. – С. 129-136. 

47. Середюк Н. М. Артеріальна гіпертензія в поєднанні із синдромом 

раннього судинного старіння: особливості лікування / Н. М. Середюк, Н. 

М. Галюк, М. І. Яворський // Кровообіг та гемостаз. – 2012. – № 1-2. – С. 

146 – 149. 

48. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики 

та лікування кардіологічних хворих / За редакцією проф. В. М. Коваленка, 

проф. М. І. Лутая, проф. Ю. М. Сіренка. – К. : Видавництво ПП ВМБ, 2008. 

– 128с. 

49. Сравнительная оценка влияния контроля частоты сокращений сердца 

с помощью комбинации ивабрадина и метопролола и монотератии 

метопрололом на вариабельность ритма сердца и его систолическую 

функцию у больных, перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q, с 

фракцией выброса левого желудочка менее 45% / Е. Н. Амосова, Сюй Яо, 

А. Б. Безродный [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 

4. – С. 23-30. 

50. Сучасна практика внутрішньої медицини: ведення пацієнтів у 

кардіологічній та ревматологічній клініках: навч. посіб. / за ред. проф. 

Тащука В. К., проф. Федіва О. І.; Буков. держ. мед. ун-т. – Чернівці : 

БДМУ, 2013. – 211 с. 

51. Татарченко И.П. Сравнительная эффективность ивабрадина и 

атенолола в коррекции клинических и функциональных показателей у 

больных со стабильной стенокардией напряжения / И. П. Татарченко, Н. В. 

Позднякова, М. В. Бирюченко // Кардиология. – 2008. – № 5. – С. 60- 61. 



156 

52. Тащук В. К. Нові підходи до діагностики та лікування серцевої 

недостатності / В. К. Тащук, О. С. Полянська, О. І. Гулага // Буковинський 

медичний вісник. – 2014. – Том 18, №2. – С. 159-161. 

53. Федоров С.В. Вплив івабрадину та омега-3 поліненасичених жирних 

кислот на рівні цитокінів у хворих із серцевою недостатністю ішемічного 

ґенезу / С. В. Федоров // Клінічна фармація. – 2015. – Том 19, № 1. – С. 25-

28. 

54. Федоров С.В. Результати тривалого застосування івабрадину у 

хворих із серцевою недостатністю / С. В. Федоров, Л. В. Глушко // 

Український кардіологічний журнал. – 2014. – Додаток 4. – С. 157-158. 

55. Фещенко Ю.І. Процедура адаптації міжнародного опитувальника 

оцінки якості життя MOS SF - 36 в Україні. Досвід застосування у хворих 

бронхіальною астмою / Ю. І. Фещенко, Ю. М. Мостовой, Ю. В. Бабійчук // 

Український пульмонологічний журнал. – 2002. – № 3. – С. 9-11. 

56. Черняк В.О. Зміни толерантності до фізичного навантаження у 

хворих на стенокардію напруги ІІ та ІІІ функціонального класу під 

впливом лікування івабрадином / В. О. Черняк // Сучасні медичні 

технології. – 2010. – № 4. – С. 57-59. 

57. Чесникова А.И. Оценка эффективности применения карведилола и 

бисопролола у больных с сердечной недостаточностью, перенесших 

инфаркт миокарда / А. И. Чесникова, Е. А. Лаврик, И. В. Бедарева // 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика.– 2008. – Т. 7, № 3. – С. 68-73. 

58. Ягенський А. В. Оцінка якості життя у сучасній медичній практиці 

[Електронний ресурс] / А. В. Ягенський, І. М. Сікарчук // Внутренняя 

медицина. – 2007. – №3. – Режим доступа http://www.mif-

ua.com/archive/article/418. 

59. Ягенський А. В. Якість життя кардіологічного пацієнта: від теорії до 

практики / А. В. Ягенський // Внутрішня медицина. – 2011. – № 1. – С. 195-

198. 



157 

60. Якість життя // Вільна енциклопедія: вікіпедія [Електронний ресурс]. 

– Режим доступа http://uk.wikipedia.org/wiki/Якість_життя. 

61. ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline 2012 for the 

diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a 

report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart 

Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of 

Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive 

Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography 

and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons / S. D. Fihn, J. M. Gardin, 

J. Abrams [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 2012. – Vol. 60(24). – P. e44-e164. 

62. A Cluster-Randomized, Controlled Trial of a Simplified Multifaceted 

Management Program for Individuals at High Cardiovascular Risk (SimCard 

Trial) in Rural Tibet, China, and Haryana, India / Tian M., Ajay V.S., Dunzhu 

D. [et al.] // Circulation. – 2015. – Vol. 132(9). – P. 815-824. 

63. ALLHAT findings revisited in the context of subsequent analyses, other 

trials, and meta-analyses / J. T. Jr. Wright, J. L. Probstfield, W. C. Cushman [et 

al.] // Arch. Intern. Med. – 2009. – Vol. 169(9). – P. 832-842. 

64. Anders K. Coronary artery bypass graft (CABG) patency: assessment 

with high-resolution submillimeter 16-slice (MDCT) versus coronary 

angiography / K. Anders // Eur. J. Radiol. – 2006. – Vol. 57(3). – Р. 336-344. 

65. Anti-ischemic effects of ivabradine, a selective heart rate reducing agent, 

in exercise induced myocardial ischemia in pigs / J. P. Vilaine, J. P. Bidouard, 

L. Lesage [et al.] // J. Cardiovasc. Pharmacol. – 2003. – Vol. 42. – P. 688-696. 

66. Association of heart rate with microalbuminuria in cardiovascular risk 

patients: data from I-SEARCH / M. Böhm, J. C. Reil, N. Danchin [et al.] // J. 

Hypertens. – 2008. – Vol. 26(1). – P. 18-25. 

67. Axsom K. Heart rate in coronary artery disease: should we lower it? / K. 

Axsom, S. Bangalore // Curr. Treat Options. Cardiovasc. Med. – 2013. – Vol. 

15(1). – P. 118-128. 



158 

68. Beta-blockers are associated with lower C-reactive protein concentrations 

in patients with coronary artery disease / N. P. Jenkins, B. C. Keevil, I.V. 

Hutchinson [et al.] // Am. J. Med. – 2002. – Vol. 112 (4). – P. 269-274. 

69. Bilchick C.Kenneth. Heart Rate Variability / K. C. Bilchick, R. D. Berger 

// J. Cardiovasc. Electrophysiol. — 2006. — № 6. — P. 691-694. 

70. Blake G. J. Novel clinical markers of vascular wall inflammation / G. J. 

Blake, P. M. Ridker // Circ. Res. – 2001. – Vol. 89. – P. 763-771. 

71. Böhm M. Resting heart rate: risk indicator and emerging risk factor in 

cardiovascular disease / M. Böhm, J. C. Reil, P. Deedwania // Am. J. Med. – 

2015. – Vol. 128 (3). – P. 219-228. 

72. Borer J. S. Efficacy of ivabradine, a selective I(f) inhibitor, in patients 

with chronic stable angina pectoris and diabetes mellitus / J. S. Borer, J. C. 

Tardif // Am. J. Cardiol. – 2010. – Vol. 105, № 1. – P. 29-35. 

73. Bradycardia is associated with development of coronary collateral vessels 

in humans / S. Patel, J. Breall, D. Diver [et al. ] // Coron. Artery Dis. – 2000. – 

Vol. 11 (6). – P. 467-472. 

74. Bramah N. Singh. Morbidity and Mortality in Cardiovascular Disorders: 

Impact of Reduced Heart Rate / S. N. Bramah //J. Cardiovasc. Pharmacol. 

Therapy. – 2001. – Vol. 6(4). – P. 313-331. 

75. Bruguera C. J. Role of heart rate in cardiovascular diseases: how the 

results of the BEAUTIFUL study change clinical practice /C. J. Bruguera, A. 

Varela // Am. J. Cardiovasc. Drugs. – 2009. – Vol. 9, Suppl. 1. – P. 9-12. 

76. Canet E. Innovation in coronary artery disease and heart failure: clinical 

benefits of pure heart rate reduction with ivabradine. / E. Canet, G. Lerebours, J. 

P. Vilaine // Ann. N. Y. Acad. Sci. – 2011. – Vol. 1222. – P. 90-99. 

77. Carvedilol protects better against vascular events than metoprolol in heart 

failure result from COMET / W. J. Remme, C. Torp-Pedersen, J.D. Cleand [et 

al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 2007. – Vol. 49, № 9. – P. 963-971. 

78. Caetano J. Heart rate and cardiovascular protection / J. Caetano, A. J. 

Delgado // Eur. J. Intern. Med. – 2015. – Vol. 26(4). – P. 217-222. 



159 

79. Changes in heart rate and heart rate variability before ambulatory 

ischemic events / W. J. Кор, R. J. Verdino, J. S. Gottdiener [et al.] // J. Am. Col. 

Cardiol. – 2001. – Vol. 38. – P. 742-749. 

80. Cheitlein A. ACC/AHA Guidelines for the Clinical Application of 

Echocardiography/ A. Cheitlein // Circulation. – 1997. – Vol. 95. – P. 1686-

1744. 

81. Clinical characteristics and long-term outcomes of patients with heart 

failure and preserved systolic function / C. M. O’Conner, W. A. Gattis, L. Shaw 

[et al.] // Am. J. Cardiol. – 2000. – Vol. 86. – P. 863–867. 

82. Clinic and ambulatory heart rates in patients with ischaemic heart disease 

and/or chronic heart failure taking rate-limiting medications: are they 

interchangeable? / O. Javed, K. Koo, O. El-Omar [et al.] // Postgrad. Med. J. – 

2015. – Vol. 91(1071). – P. 8-12. 

83. Comparison of C-reactive protein and low-density lipoprotein cholesterol 

levels in the prediction of first cardiovascular events / P. M. Ridker, N. Rifai, L. 

Rose [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2002. –Vol. 347. – P. 1557-1565. 

84. Comparison of ivabradine versus metoprolol in early phases of reperfused 

anterior myocardial infarction with impaired left ventricular function: 

preliminary findings / S. Fasullo, S. Cannizzaro, G. Maringhini [et al.] // J. Card. 

Fail. – 2009. – Vol. 15, № 10. – P. 856-863.  

85. C-reactive protein and the severity of atherosclerosis in myocardial 

infarction patients with stable angina pectoris / J. Heart, M. C. Tataru, J. 

Heinrich [et al.] // Eur. Heart J. – 2000. – Vol. 21. – P. 1000-1008. 

86. C-reactive protein as а marker for active coronary artery disease in 

patients with chest pain in the emergency room / R. Magadle, P. Weiner, M. 

Beckerman [et al.] // Clin. Cardiol. – 2002. – Vol. 25 (10). – P. 456-460. 

87. Dawber T.R. The Framingham study. The epidemiology of atherosclerotic 

disease / Dawber T.R. – Cambridge: Harvard University Press, 1980. – 265 p. 



160 

88. De Caterina A.R. The role of beta-blockers as first-line therapy in 

hypertension / A. R. De Caterina, A. M. Leone // Curr. Atheroscler. Rep. – 

2011. – Vol. 13, № 2. – P. 147-153. 

89. Deedwania P. Selective and specific inhibition of If with ivabradine for 

the treatment of coronary artery disease or heart failure / P. Deedwania // Drugs. 

– 2013. – Vol. 73(14). – P. 1569-1586. 

90. de Silva R Angina: Ivabradine for treatment of stable angina pectoris / R. 

de Silva, K. M. Fox // Nat. Rev. Cardiol. – 2009. –Vol. 6(5). – P. 329-30. 

91. Determinants of change in quality of life in the Cardiac Insufficiency 

Bisoprolol Study in Elderly (CIBIS-ELD) / M. Scherer, H. D. Düngen, S. Inkrot 

[et al.] // Eur. J. Intern. Med. – 2013. – Vol. 24(4). –P. 333-338. 

92. Dietary predictors of plasma total homocysteine in the Hordaland 

Homocysteine Study /S. V. Konstantinova, S. E. Vollset, P. Berstad [et al.] // Br. 

J. Nutr. Am. J. – 2007. – Vol. 98(1). – P. 201-210. 

93. Differential effects of natriuretic peptides and NO on LV function in heart 

failure and normal dogs / C. Y. Hart, E. L. Hahn, D. M. Meyer [et al.] // Am. J. 

Physiol. Heart Circ. Physiol. – 2001. – Vol. 281. – P. H146– H154. 

94. Differential effects of pressure or volume overload on myocardial MMP 

levels and inhibitory control / Y. Nagatomo, B. Carabello, M. L. Coker [et al.] // 

Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. – 2000– Vol. 278. – P. H151– H161. 

95. Dulsat C. A report from the European Society of Cardiology Congress 

2014 (August 30-September 3 - Barcelona, Spain) / C. Dulsat // Drugs Today 

(Barc). – 2014. – Vol. 50(9). – P. 653-657. 

96. Effect of Combining Ivabradine and β-Blockers: Focus on the Use of 

Carvedilol in the SHIFT Population / E. A. Bocchi, M. Böhm, J. S. Borer [et al.] 

// Cardiology. – 2015. – Vol. 131(4). – P. 218-224. 

97. Effect of complete revascularization on 10-year survival of patients with 

stable multivessel coronary artery disease: MASS II trial / R. D. Vieira, W. 

Hueb, B. J. Gersh [et al.] // Circulation. – 2012. – Vol. 126 (11 Suppl 1). – P. 

S158-S163. 



161 

98. Effects of heart failure and diabetes mellitus on long-term mortality after 

coronary revascularization (from the BARI Trial) / E. M. Holper, M. M. Brooks, 

L. J. Kim [et al.] // Am. J. Cardiol. – 2007. – Vol. 100, №2. – P. 196-202. 

99. Effect of heart rate reduction by ivabradine on left ventricular remodeling 

in the echocardiographic substudy of BEAUTIFUL / C. Ceconi, S. B. Freedman, 

J .C. Tardif [et al.] // Int. J. Cardiol. – 2011. – Vol. 146 (3). – P. 408-414. 

100. Effect of ivabradine in patients with left-ventricular systolic dysfunction: 

a pooled analysis of individual patient data from the BEAUTIFUL and SHIFT 

trials /K. Fox, M. Komajda, I. Ford [et al.] // Eur. J. Heart Fail. – 2013. – Vol. 

34(29). – P. 2263-2270. 

101. Effect of ivabradine on numbers needed to treat for the prevention of 

recurrent hospitalizations in heart failure patients / J. K. Rogers, A. Kielhorn, J. 

S. Borer  [et al.] // Curr. Med. Res. Opin. – 2015. – Vol. 31(10). – P. 1903-1909. 

102. Effect of Unrelated Comorbid Conditions on Hypertension Management / 

J. B. Turner, Ch. S. Hollenbeak, M. Weiner [et al.] // Ann. Internal. Med. – 

2010. – Vol. 148. – P. 578-586. 

103. Effects of ivabradine and metoprolol on cardiac angiogenesis and 

endothelial dysfunction in rats with heart failure / N. Ulu, R. H. Henning, M. 

Goris [et al.] // J. Cardiovasc. Pharmacol. – 2009. – Vol. 53, № 1. – P. 9-17. 

104. Effects of the DASH diet alone and in combination with exercise and 

weight loss on blood pressure and cardiovascular biomarkers in men and women 

with high blood pressure: the ENCORE study / J. A. Blumenthal, M. A. Babyak, 

A. Hinderliter [et al.] // Arch. Intern. Med. – 2010. – Vol. 170(2). – P. 126-135. 

105. Effects of treatment on outcome in mildly symptomatic patients with 

ischemia during daily life. The Atenolol Silent Ischemia Study (ASIST) / C. J. 

Pepine, P. F. Cohn, P. C. Deedwania [et al.] // Circulation. – 1994. – Vol. 90 (2). 

– P. 762-768. 

106. Efficacy and safety of ivabradine in patients with chronic systolic heart 

failure according to blood pressure level in SHIFT / M. Komajda, M. Böhm, J. 

S. Borer [et al.] // Eur. J. Heart Fail. – 2014. – Vol. 16(7). – P. 810-816. 



162 

107. Efficacy of ivabradine in combination with Beta-blocker versus 

uptitration of Beta-blocker in patients with stable angina / E. Amosova, E. 

Andrejev, I. Zaderey [et al.] // Cardiovasc. Drugs Ther. – 2011. – Vol. 25, № 6. 

– P. 531-537. 

108. Elderly Long-term Lacidipine (SHELL) trial and European Lacidipine 

Study on Atherosclerosis (ELSA) / A. Zanchetti, M. Bond, M. Hennig [et al.] // 

J. Hypertens. – 1995. – Vol. 13. – Suppl. 4. – P. S35-S39. 

109. ESC guidelines 2013 on the management of stable coronary artery disease 

/ The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the 

European Society of Cardiology // Eur. Heart J. – 2013. – Vol. 34. – P. 2949-

3003. 

110. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias / The Task 

Forces for the management of dyslipidaemias of the European Society of 

Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS) // Eur. Heart 

J. – 2011. – Vol. 32. – Р. 1769-1818. 

111. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases 

developed in collaboration with the EASD / The Task Force on diabetes, pre-

diabetes, and cardiovascular diseases of the EuropeanSociety of Cardiology 

(ESC) and developed incollaboration with the European Association for the 

Study of Diabetes (EASD) // Eur. Heart J. – 2013. – Vol. 34. – P. 3035-3087. 

112. ESH/ESC Guidelines 2013 for the management of arterial hypertension / 

The Task Force for the management of arterial hypertension of the European 

Society of Hypertension and of the European Society of Cardiology // Eur. Heart 

J. – 2013. – Vol. 34. – P. 2159-2219. 

113. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical 

practice (version 2012) / Joep Perk, Guy De Backer, Helmut Gohlke [et al.] // 

Eur. Heart J. – 2012. – Vol. 33. – P. 1635-1701. 

114. European Study Group on Diastolic Heart Failure. How to diagnose 

diastolic heart failure // Eur. Heart J. - 1998. - Vol. 19. - P. 990–1003. 



163 

115. Evening heart rate measured at home is associated with visceral obesity 

and abnormal fat distribution in patients with hypertension / Y. Yano, H. 

Haimoto, S. Hoshide [et al.] // Am. J. Hypertens. – 2011. – Vol. 24(7). – P. 783-

818. 

116. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol 

Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And 

Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). 

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Cholesterol in Adults // JAMA. – 2001. – Vol. 285, № 19. – P. 2486-2497. 

117. Fagard R. H. Orthostatic hypotension is a more robust predictor of 

cardiovascular events than nighttime reverse dipping in elderly / R. H. Fagard, 

P. De Cort. // Hypertension. – 2010. – Vol. 56(1). – P. 56-61. 

118. Favourable long term prognosis in stable angina pectoris: an extended 

follow up of the angina prognosis study in Stockholm (APSIS) / P. Hjemdahl, S. 

V. Eriksson, C. Held [et al.] // Heart. – 2006. – Vol. 92(2). – P. 177-182. 

119. Feldman A.M. Ivabradine in Cardiovascular Disease: Heart Rate Isn't 

Everything / A. M. Feldman // J. Cardiovasc. Pharmacol. – 2015. – Vol. 65(6). – 

P. 549-551. 

120. Ferrari R. Editorial: heart rate / R. Ferrari // Eur. Heart J. –- 2003. – Vol. 

5. – Suppl: G. – P. 1- 2. 

121. Fichtlscherer S. Inflammatory markers and coronary artery disease / S. 

Fichtlscherer, C. Heeschen, A. M. Zeiher // Curr. Opin. Pharmacol. – 2004. – 

Vol. 4 (2). – P. 124-131. 

122. Fonseca V.A. Effects of beta-blockers on glucose and lipid metabolism / 

V. A. Fonseca // Curr. Med. Res. Opin. – 2010. – Vol. 26 (3). – P. 615-629. 

123. Fox K. Ivabradine in stable coronary artery disease / K. Fox, I. Ford, R. 

Ferrari // N. Engl. J. Med. – 2014. – Vol. 371 (25). – P. 2435. 

124. Gandek B. Methods for validating and norming translations of health 

status questionnaires: the IQOLA Project approach. International Quality of Life 



164 

Assessment / B. Gandek, J. E. Ware Jr. // J. Clin. Epidemiol. – 1998. – Vol. 51 

(11). – P. 953-959. 

125. Gillum R. Pulse rate, coronary heart disease, and death: The NHANES I 

epidemiologic follow-up study / R. Gillum, D. Makuc, J. Feldman J. // Am. J. 

Epidemiol. – 1991. – Vol. 121. – P. 172-177. 

126. Grassi G. Evaluation of the SIGNIFY trial / G. Grassi // Expert. Opin. 

Pharmacother. – 2015. – Vol. 16 (12). – P. 1861-1864. 

127. Guglin M. Heart rate reduction in heart failure: ivabradine or beta 

blockers? / Guglin M. // Heart Fail. Rev. – 2013. – Vol. 18 (4). – P. 517-528. 

128. Guth B.D. Mechanisms of benefit in the ischemic myocardium due to 

heart rate reduction / B. D. Guth, C. Indolfi, G. Heusch // Bas. Res. Cardiol. – 

1990. – Vol. 85. – P. 157-166. 

129. Haffner S. M. Diabetes, hyperlihidemia, and coronary artery disease / S. 

M. Haffner // Am. J. I Cardiol. – 1999. – Vol. 83. – P. 17-21. 

130. Hansson L. Effects of intensive blood pressure lowering and low-dose 

aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension 

Optimal Treatment (HOT) / L. Hansson // Trial. Lancet. – 1998. – Vol. 351. – P. 

1755–1762. 

131. Heart rate and cardiovascular mortality: the Framingham Study / W. 

Kannel, C. Kannel, R. Paffenbarger [et al.] // Am. Heart J. – 1987. – Vol. 113. – 

P. 1489-1494. 

132. Heart rate and rate control : Prognostic value in cardiovascular diseases / 

F. Custodis, J.C. Reil, U. Laufs [et al.] // Internist (Berl). – 2012. – Vol. 53(1). – 

P. 6-13. 

133. Heart rate as a prognostic risk factor in patients with coronary artery 

disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a subgroup 

analysis of a randomised controlled trial / K. Fox, S. Ford, P. G. Steg [et al.] // 

Lancet. – 2008. – Vol. 372 (9641). – P. 817-821. 



165 

134. Heart rate awareness in patients with chronic stable heart failure. A multi-

center observational study / D. Moran, A. Buckley, K. Daly [et al.] // Int. J. 

Cardiol. – 2014. – Vol. 177 (2). – P. 380-384. 

135. Heart rate reduction during exercise-induced myocardial ischemia and 

stunning / X. Monnet, B. Ghaleh, P. Colin [et al.] // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 

2001. – Vol. 299 (3). – P. 1133-1139. 

136. Heart rate variability and ischaemia in patients with coronary heart 

disease and stable angina pectoris; influence of drug therapy and prognostic 

value. TIBBS Investigators Group. Total Ischemic Burden Bisoprolol Study / F. 

Weber, H. Schneider, T. von Arnim [et al.] // Eur. Heart J. – 1999. – Vol. 20 (1). 

– P. 38-50. 

137. Heart rate variablity. Standarts of measurement, physiological 

interpretation and clinical use. Task force of the European Society of Cardiology 

and the North American Society of Pacing and Electrophysiology // Circulation. 

– 2002. – Vol. 83. – P. 1043-1065. 

138. Hemostatic factors and the risk of myocardial infarction or sudden death 

in patients with angina pectoris / S. G. Thompson, J. Kienast, S. D. Руке [et al.] 

// New Engl. J. – 1995. – Vol. 332. – P. 635-641. 

139. Heritability and linkage study on heart rates in a Mongolian population / 

B. Gombojav, H. Park, J. I. Kim [et al.] // Exp. Mol. Med. – 2008. – Vol. 40(5). 

– P. 558-564. 

140. Hokanson J. E. Lipoprotein Management in Patients With 

Cardiometabolic Risk. Consensus Conference Report From the American 

Diabetes Association and the American College of Cardiology Foundation / J. E. 

Hokanson // J. Am. Coll. Cardiol. – 2008. – Vol. 51. – P. 1512-1524. 

141. Homocysteine increases the risk associated with hyperlipidaemia 

COMAC Group / C. Daly, A. P. Fitzgerald, P. O'Callaghan [et al.] // Eur. J. 

Cardiovasc. Prev. Rehabil. – 2009. – Vol. 16 (2). – P. 150-155. 



166 

142. Hyperhomocysteinemia as a metabolic disorder parameter is 

independently associated with the severity of coronary heart disease / C. Liu, Y. 

Yang, D. Peng [et al.] // Saudi Med. J. – 2015. – Vol. 36 (7). – P. 839-846. 

143. Hypertension and stable coronary artery disease: an overview / R. 

Pedrinelli, P. Ballo, C. Fiorentini [et al.] // J. Cardiovasc. Med. – 2013. – Vol. 

14(8). – P. 545-552. 

144. Impact of framingham risk score, flow-mediated dilation, pulse wave 

velocity, and biomarkers for cardiovascular events in stable angina / K. H. Park, 

S. J. Han, H.S. Kim [et al.] // J. Korean Med. Sci. – 2014. – Vol. 29(10). – P. 

1391-1397. 

145. Impact of metabolic syndrome on the outcome of patients with stable 

coronary artery disease: 2-year follow-up of the MASS II study / N. H. Lopes, F. 

S. Paulitsch, A. C. Pereira [et al.] // Coron. Artery Dis. – 2008. – Vol. 19(6). – P. 

383-388. 

146. Inadequate heart rate control despite widespread use of beta-blockers in 

outpatients with stable CAD: findings from the international prospective 

CLARIFY registry / M. Tendera, K. Fox, R. Ferrari [et al.] // Int. J. Cardiol. – 

2014. – Vol. 176 (1). – P. 119-124. 

147. Inflammation and cholesterol / S. Nisson, M. P. Ares, M. Linddholm [et 

al.] // Europ. Heart. J. – 2001. – Vol. 4 (Suppl. A). – P. 18-25. 

148. Inflammatory and hemostatic markers in relation to cardiovascular 

prognosis in patients with stable angina pectoris. Results from the APSIS study. 

The Angina Prognosis Study in Stockholm / C. Held, P. Hjemdahl, W. N. Hakan 

[et al.] // Atherosclerosis. – 2000. – Vol. 148(1). – P. 179-88. 

149. Ivabradine and Bisoprolol on Doppler-derived Coronary Flow Velocity 

Reserve in Patients with Stable Coronary Artery Disease: Beyond the Heart Rate 

/ E. Tagliamonte, T. Cirillo, F. Rigo [et al.] // Adv. Ther. – 2015. – Vol. 32 (8). – 

P. 757-767. 



167 

150. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomized 

placebo-controlled study / K. Swedberg, M. Komaida, M. Bohm [et al.] // 

Lancet. – 2010. – Vol. 376, № 9744. – P. 875-885. 

151. Ivabradine, coronary artery disease, and heart failure: beyond rhythm 

control / P. Scicchitano, F. Cortese, G. Ricci [et al.] // Drug Des. Devel. Ther.– 

2014. – Vol. 8. – P. 689-700. 

152. Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-

ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, 

placebo-controlled trial / K. Fox, I. Ford, P. G. Steg [et al.] // Lancet. – 2008. – 

Vol. 372 (9641). – P. 807-816. 

153. Ivabradine in stable coronary artery disease without clinical heart failure / 

K. Fox, I. Ford,P. G.  Steg [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2014. – Vol. 371 (12). – 

P. 1091-1099. 

154. Ivabradine improves all aspects of quality of life assessed with the 36-

item short form health survey in subjects with chronic ischemic heart disease 

compared with beta-blockers / G. Riccioni, G. Prencipe, A. Benvenuto [et al.] // 

Pharmacology. – 2013. – Vol. 91, № 1–2. – P. 35-38. 

155. Ivabradine improves quality of life in subjects with chronic heart failure 

compared to treatment with β-blockers: results of a multicentric observational 

APULIA study / G. Riccioni, L. Masciocco, A. Benvenuto [et al.] // 

Pharmacology. – 2013. – Vol. 92, № 5–6. – P. 276-280. 

156. Ivabradine in combination with betablocker improves symptoms and 

quality of life in patients with stable angina pectoris: results from the 

ADDITIONS study / K. Werdan, H. Ebelt, S. Nuding [et al.] // Clin. Res. 

Cardiol. – 2012. – Vol. 101, № 5. – P. 365-373. 

157. Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-

ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, 

placebo-controlled trial / K. Fox, I. Ford, P. G. Steg [et al.] // Lancet. – 2008. – 

Vol. 372 (9641). – P. 807-816. 



168 

158. Ivabradine reduces myocardial stunning in patients with exercise-

inducible ischaemia / F. Maranta, L. Tondi, E. Agricola [et al.] // Basic. Res. 

Cardiol. – 2015. – Vol. 110 (6). – P. 55. 

159. Kane L.S. Doppler echocardiographic changes found in diastolic 

dysfunction / L. S. Kane // J. Insur. Med. – 2001. – Vol. 33 (4). – P. 355-357. 

160. Kannel W. Natural history of angina pectoris in the Framingham Study. 

Prognosis and survival / W. Kannel, M. Feinleib //Am. Heart J. – 1972. – Vol. 

29 (2). – P. 154-163.  

161. Kaplan N. M. Hypertension trials: 1990 to 2000 / N. M. Kaplan // Curr. 

Opin. Nephrol. Hypertension. – 2001. – Vol. 10. – P. 501-505. 

162. Kolodyazhna О. І. Methodological bases for definition of economic losses 

from occupational diseases in the population of Ukraine / О. І. Kolodyazhna, А. 

М. Nahorna // Український журнал з проблем медицини праці. – 2013. – 

№3. – P. 34-41. 

163. Komajda M. Current challenges in the management of heart failure / M. 

Komajda. // Circ. J. – 2015. – Vol. 79 (5). – P. 948-953.  

164. Libby P. Inflammation and atherosclerosis: role of C-reactive protein in 

risk assessment / P. Libby, P. M. Ridker // Am. J. Med. – 2004. – Vol. 116. – P. 

9-16. 

165. Long-term prognostis value of resting heart rate in patients with suspected 

or proven coronary artery disease / A. Diaz, M. G. Bourassa, M. C. Guertin [et 

al.] // Tour Heart J. – 2005. – Vol. 26 (10). – P. 967-974. 

166. Luscher T. F. Endothelial dysfunction as therapeutic target/ T.F.Luscher // 

Eur. Heart J. – 2004. – Suppl D. – P. D20-D25. 

167. Mach F. Reducing heart rate to treat angina pectoris / F. Mach // Rev. 

Med. Suisse. – 2011. – Vol. 7 (298). – P. 1276-1280. 

168. Management of outpatients in France with stable coronary artery disease. 

Findings from the prospeCtive observational LongitudinAl RegIstry oF patients 

with stable coronary arterY disease (CLARIFY) registry / N. Danchin, J. 



169 

Ferrieres, M. Guenoun [et al.] // Arch. Cardiovasc. Dis. – 2014. – Vol. 107 (8-

9). – P. 452-461. 

169. Mancia G. Guidelines for the management of arterial hypertension: the 

Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European 

Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology 

(ESC) / G. Mancia, G. Backer, A. Dominiczak // Eur. Heart J. – 2007. – Vol. 28. 

– P. 1462-1536. 

170. Marks J. B. Cardiovascular risk in diabetes/ J. B. Marks, P. Raskin // J. 

Diabet. Complicat. – 2000. – Vol. 14. – P. 108-115. 

171. Mayor S. NICE removes beta blockers as first line treatment for 

hypertension / S. Mayor // BMJ. – 2006. – Vol. 333 (7557). – P. 8. 

172. McCully K.S. Homocysteine theory of arteriosclerosis / K. S. McCully, R. 

B. Wilson // Atherosclerosis. – 1975 – Vol. 22 (2). – P. 215-227. 

173. McKavanagh P. A Review of the Key Clinical Trials of 2014 // P. 

McKavanagh, C. McCune, I. B. Menown // Cardiol. Ther. – 2015 – Vol. 4 (1). – 

P. 5-23. 

174. Mehta J. L. Interactive role of infection, inflammation and traditional risk 

factors in atherosclerosis and coronary artery disease / J. L. Mehta, T. G. 

Saideen, K. Rand // J. Am. Coll. Cardiol. – 2007. - Vol. 60(6). – P. 1217-1222. 

175. Metabolic syndrome and Framingham Risk Score: Observations from a 

coronary angiographic study in Indian patients / R. Khanna, A. Kapoor, S. 

Kumar [et al.] // Indian J. Med. Res. – 2013. – Vol. 137(2). – P. 295–301. 

176. Metabolic syndrome and mean platelet volume variation in patients with 

chest pain and negative cardiac enzymes / A. Nechita, C. Delcea, V. Enache [et 

al.] // J. Med. Life. – 2013. – Vol. 6(2). – P. 156-160. 

177. Metabolic syndrome prevalence according to ATP III and IDF criteria and 

related factors in Turkish adults/ Kursat Gundogan, Fahri Bayram, Vedia Gedik 

[et al.] // Arch. Med. Sci. – 2013. – Vol. 9 (2). – P. 243–253. 



170 

178. Moderate Waist Circumference and Hypertension Prevalence: The 

REGARDS Study / D. A. Levine, D. A. Calhoun, R. J. Prineas [et al.] // Аm. J. 

Hypertension. – 2011. – Vol. 24. – P. 482-488. 

179. Modulation of sympathetic activity and heart rate variability by ivabradine 

/ V. J. Dias da Silva, E. Tobaldini, M. Rocchetti [et al.] // Cardiovasc. Res. – 

2015. – Vol. 108(1). – P. 31-38. 

180. Montori V. M. Systematic evaluation of the quality of randomized 

controlled trials in diabetes / V. M. Montori, Y. G. Wang, P. Alonso-Coello // 

Diabetes Care. – 2006. – Vol. 29. – P. 1833-1838. 

181. Mortality and morbidity during and after Antihypertensive and Lipid-

Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial: results by sex / S. Oparil, B. 

R. Davis, W. C. Cushman [et al.] // Hypertension. – 2013. – Vol. 61 (5). – P. 

977-986. 

182. Multimarker Approach to Evaluate the Incidence of the Metabolic 

Syndrome and Longitudinal Changes in Metabolic Risk Factors. The 

Framingham Offspring Study / E. Ingelsson, M. J. Pencina, G. H. Tofler [et al.] 

// Circulation. – 2007. – Vol. 116. – P. 984-992. 

183. Multiple marker approach to risk stratification in patients with stable 

coronary artery disease / R. B. Schnabel, A. Schulz, C. M. Messow [et al.] // 

Eur. Heart J. – 2010. – Vol. 31 (24). – P. 3024-3031. 

184. Myocardial fluid balance / U. Mehlhorn, H. J. Geissler, G. A. Laine [et 

al.] // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2001. – Vol. 20. – P. 1220 - 1230. 

185. Nishimura R. A. Evaluation of diastolic filling of left ventricle in health 

and disease: Doppler echocardiography is the clinician's Rosseta stone / R. A. 

Nishimura, A. J. Tajik // J. Am. Coll. Cardiol. – 2007. – Vol. 60. – P. 8-18. 

186. Ohman E.M. The challenges with chronic angina / E. M. Ohman, K. P. 

Alexander // N. Engl. J. Med. – 2014. – Vol. 371(12). – P. 1152-1153. 

187. Overview of the i-SEARCH Global Study : Cardiovascular Risk Factors 

and Microalbuminuria in Hypertensive Individuals / M. Böhm, M> Thoenes, N. 



171 

Danchin [et al.] // High Blood Press. Cardiovasc. Prev. – 2008. – Vol. 15 (4). – 

P. 217-224. 

188. Pack A. I. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease: a 

perspective and future directions / A. I. Pack, T. Gislason // Progress in 

Cardiovascular Diseases. – 2009. – Vol. 51 (5). – P. 434–451. 

189. Parakh N. Rate control with ivabradine: angina pectoris and beyond / N. 

Parakh, B. Bhargava // Am. J. Cardiovasc. Drugs. – 2011. – Vol. 11 (1). – P. 1-

12. 

190. Patient-important outcomes in registered diabetes trials / G. Y. Gandhi, 

M. H. Murad, A. Fujiyoshi [et al.] // JAMA. – 2008. – Vol. 299. – P. 2543-2549. 

191. Paulus W. J. Beneficial effects of nitric oxide on cardiac diastolic 

function: “the flip side of the coin” / W. J. Paulus // Heart Failure Rev. – 2000. – 

Vol. 5. – P. 337–344. 

192. Pepe S. Coenzyme Q10 in cardiovascular disease / S. Pepe // 

Mitochondrion. – 2007. – Vol. 7. – P. 154–167. 

193. Perez-Vizcaino F. Flavonols and cardiovascular disease / F. Perez-

Vizcaino, J. Duarte // Mol. Aspects Med. – 2010. – Vol. 31 (6). – P. 478-494. 

194. Perna G.P. Heart rate modulation in stable ischemic heart disease: what 

we have learned from the SIGNIFY study? / G. P. Perna, I. Battistoni, L. 

Angelini // G. Ital. Cardiol. – 2015. – Vol. 16(3). – P. 155-160. 

195. Physical activity is inversely associated with microalbuminuria in 

hypertensive patients at high cardiovascular risk: data from I-SEARCH / J. Pöss, 

C. Ukena, F. Mahfoud [et al.] // Eur. J. Prev. – 2012. – Vol. 19 (5). – P. 1066-

1073. 

196. Plasma total cysteine as a risk factor for vascular disease: The European 

Concerted Action Project / L. El-Khairy, P. M. Ueland, H. Refsum [et al.] // 

Circulation. – 2001. – Vol. 103 (21). – P. 2544-2549. 

197. Predicting factors, incidence and prognosis of cardiac arrhythmia in 

medical, non-acute coronary syndrome, critically ill patients / S. Tongyoo, C. 



172 

Permpikul, R. Haemin [et al.] // J. Med. Assoc. Thai. – 2013. – Vol. 96. – Suppl. 

2. – P. 238-245. 

198. Predicting outcome in the COURAGE trial (Clinical Outcomes Utilizing 

Revascularization and Aggressive Drug Evaluation): coronary anatomy versus 

ischemia / G. B. Mancini, P. M. Hartigan, L. J. Shaw [et al.] // JACC 

Cardiovasc. Interv. – 2014. – Vol. 7 (2). – P. 195-201. 

199. Prognostic implications of restrictive LV filling in acute myocardial 

infarction: a serial Doppler echocardiographic study / F. Nijiand, О. Kamp, A. J. 

P. Karreman [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 2007. – Vol. 60. – P. 1618-1624. 

200. Rahn K. H. The European Lacidipine Study on Atherosclerosis (ELSA): 

prevalence of baseline carotid and correlations with risk factors / K. H. Rahn // 

J. Hypertens. – 1998. – Vol. 16, Suppl. 9. – P. S31-S33. 

201. Reil J.C. Can ivabradine still be used in clinical practice after the 

'SIGNIFY' trial? / J. C. Reil, M. Bohm // Eur. Heart J. – 2015. – Vol. 36 (22). – 

P. 1353-1354. 

202. Relation of markers of inflammation (C-reactive protein, fibrinogen, von 

Willebrand factor, and leukocyte count) and statin therapy to long-term 

mortality in patients with angiographically proven coronary artery disease / C. 

Bickel, H. Rupprecht, S. Blankenberg [et al.] // Am. J. Cardiol. – 2002. – Vol. 

89. – P. 901-908. 

203. Relative efficacy of antianginal drugs used as add-on therapy in patients 

with stable angina: A systematic review and meta-analysis / J. Belsey, I. 

Savelieva, A. Mugelli [et al.] // Eur. J. Prev. Cardiol. – 2015. – Vol. 22 (7). – P. 

837-848. 

204. Relative importance of risk factors for coronary heart disease--the 

Hordaland Homocysteine study / J. Igland, S. E. Vollset, O.K. Nygard [et al.] // 

Scand. Cardiovasc. J. – 2012. – Vol. 46 (6). – P. 316-323. 

205. Repeated Heart Rate Measurement and Cardiovascular Outcomes in Left 

Ventricular Systolic Dysfunction / V. Hamill, I. Ford, K. Fox [et al.] // Am. J. 

Med. – 2015. – Vol. 128 (10). – P. 1102-1108. 



173 

206. Residual cardiovascular risk in treated hypertension and hyperlipidaemia: 

the PRIME Study / J. Blacher, A. Evans, D. Arveiler [et al.] // J. Hum. Hypert. - 

2010. – Vol. 24. – P. 19-26. 

207. Rezaianzadeh A. National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel III Versus International Diabetic Federation Definition of 

Metabolic Syndrome, Which One is Associated with Diabetes Mellitus and 

Coronary Artery Disease? / A. Rezaianzadeh, S. M. Namayandeh, S. M. Sadr // 

Int. J. Prev. Med. – 2012. – Vol. 3 (8). – P. 552-558. 

208. Riccioni G. Ivabradine: the hope for a good treatment of ischemic heart 

disease / G. Riccioni // Curr. Med. Chem. – 2013. – Vol. 20 (14). – P. 1817-

1823. 

209. Risk for recurrent coronary heart disease and all-cause mortality among 

individuals with chronic kidney disease compared with diabetes mellitus, 

metabolic syndrome, and cigarette smokers / U. Baber, O. M. Gutierrez, E. B. 

Levitan [et al.] // Am. Heart J. – 2013. – Vol. 166 (2). – P. 373-380. 

210. Ross R. Atherosclerosis – an inflammatory disease / R. Ross // New Engl. 

J. Med. – 1999. – Vol. 340. – P. 115-126.  

211. Safety of ivabradine in patients with coronary artery disease and left 

ventricular systolic dysfunction (from the BEAUTIFUL Holter Substudy) / M. 

Tendera, M. Talajic, M. Robertson [et al.] // Am. J. Cardiol. – 2011. – Vol. 107 

(6). – P. 805-811. 

212. Sakkinen P. C-reactive protein and myocardial infarction / P. Sakkinen, R. 

D. Abbott, J. D. Curb [et al.] // J. Clin. Epidemiol. – 2002. – Vol. 55. – P. 445-

451. 

213. Shibao C. Orthostatic hypotension and cardiovascular risk / C. Shibao, I. 

Biaggioni // Hypertension. – 2010. – Vol. 56 (6). – P. 1042-1044. 

214. Sigh B.N. Morbidity and mortality in cardiovascular disorders: impact of 

reduced heart rate / B. N. Sigh // J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther. – 2001. – Vol. 

6. – P. 313-331. 



174 

215. Singh S. Long- term risk of cardiovascular events with rosiglitazone: a 

meta-analysis / S. Singh, Y. K. Loke, C. D. Furberg // JAMA. – 2007. – Vol. 

298. – P. 1189-1195. 

216. Siu D. A new way of targeting to treat coronary artery disease / D. Siu // J. 

Cardiovasc. Med. – 2010. – Vol. 11 (1). – P. 1-6. 

217. Smiseth O. A. Atrioventricular filling dynamics, diastolic function and 

dysfunction / O. A. Smiseth, C. R. Thompson // Heart Fail. Rev. – 2000. – Vol. 

5 (4). – P. 291-299. 

218. Stafylas C. Carvedilol in hypertension treatment / C. Stafylas, P.A. 

Sarafidis  // Vasc. Health Risk Manag. – 2008. – Vol. 4, №1. – P. 23-30. 

219. Striking effect of left ventricular systolic perfomance on propagation 

velocity of left ventricle early diastolic filling flow / N. Ohte, H. Narita, K. 

Kurokawa [et al.] // J. Am. Soc. Echocardiogr. – 2001. – Vol. 11. – P. 1070-

1074. 

220. Sun Ha Jee. Linkage of Epidemiologic Evidence With the Clinical 

Aspects of Metabolic Syndrome / Ha Jee Sun, Jo Jaeseong // Korean Circ. J. – 

2012. – Vol. 42 (6). – P. 371–378. 

221. Simonyi G. Advantages of ramipril/amlodipin fixed combination therapy. 

When should we use it? / G. Simonyi // Orv. Hetil. – 2013. – Vol. 154 (42). – P. 

1658-1664. 

222. Tardif J.C. Effects of ivabradine in patients with stable angina receiving 

β-blockers according to baseline heart rate: an analysis of the ASSOCIATE 

study / J. C. Tardif, P. Ponikowski, T. Kahan // Int. J. Cardiol. – 2013. – Vol. 

168 (2). – P. 789-794. 

223. Tardif J.C. Efficacy of the I(f) current inhibitor ivabradine in patients with 

chronic stable angina receiving beta-blocker therapy: a 4-month, randomized, 

placebo-controlled trial / J. C. Tardif, P. Ponikowski, T. Kahan // Eur. Heart J. – 

2009. – Vol. 30 (5). – P. 540-548. 

224. Ten-year follow-up survival of the Medicine, Angioplasty, or Surgery 

Study (MASS II): a randomized controlled clinical trial of 3 therapeutic 



175 

strategies for multivessel coronary artery disease / W. Hueb, N. Lopes, B. J. 

Gersh [et al.] // Circulation. – 2010. – Vol. 122 (10). – P. 949-957. 

225. Temeikova-Kurkischiev T. Subclinical inflammation in newly detecled 

type 2 diabetes and impaired glucose tolerance / T. Temeikova-Kurkischiev, E. 

Henkel // Diabetologia. – 2006. – Vol. 49, №1. – P. 151. 

226. Temporal influences on the prediction of postinfarction mortality by 

HRV: a comparison with LV ejection fraction / O. Odemuyiwa, J. Poloniecki, 

M. Malik [et al.] // Br. Heart J. – 1999. – Vol. 104. – P. 521-527. 

227. The adipokines and inflammatory marker in young type 2 diabetics with 

metabolic syndrome: A pilot study/ M. J. Wen, C. H. Hsieh, C. Z. Wu [et al.] // 

Obes. Res. Clin. Pract. – 2013. – Vol. 7(3). – P. 206-210. 

228. The ALLHAT Officers and coordinators. Major cardiovascular events in 

hypertensive patients randomized to doxazosin vs chlorthalidone // JAMA. – 

2000. – Vol. 283. – P. 1967-1975. 

229. The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative 

Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized 

to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs 

diuretic. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart 

Attack Trial (ALLHAT) // JAMA. – 2002. – Vol. 288. – P. 2981-2987. 

230. The Expert committee on the diagnosis and classification of diabetes 

mellitus // Diabetes Care. – 2003. – Vol. 26. – P. 5-20. 

231. The factor structure of the SF-36 Health Survey in 10 countries: results 

from the IQOLA Project. International Quality of Life Assessment / J. E. Ware 

Jr., M. Kosinski, B. Gandek [et al.] // J. Clin. Epidemiol. – 1998. – Vol. 51 (11). 

– P. 1159-1165. 

232. The Hordaland Homocysteine Study: a community-based study of 

homocysteine, its determinants, and associations with disease / H. Refsum, E. 

Nurk, A. D. Smith [et al.] // J. Nutr. – 2006. – Vol. 136 (6 Suppl). – P. 1731S-

1740S. 



176 

233. The inflammasome puts obesity in the danger zone / R. Stienstra, C. J. 

Tack, T. D. Kanneganti [et al.] // Cell. Metabolism. – 2012. – Vol. 15. – P. 10–

18. 

234. The potential for a concerted system for the rapid monitoring of excess 

mortality throughout Europe / M. Kanieff, G. Rago, G. Minelli [et al.] // Euro 

Surveill. – 2010. – Vol. 15 (43). – P. 196-197. 

235. Thermolabile methylenetetrahydrofolate reductase, homocysteine, and 

cardiovascular disease risk: the European Concerted Action Project / R. 

Meleady, P. M. Ueland, H. Blom [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. – 2003. – Vol. 77 

(1). – P. 63-70. 

236. TIBBS (voon Arnim T, TIBBS Investigators. Medical treatment to reduce 

total ischemic burden: Total Tschemic Burden Bisoprolol Study (TIBBS), a 

multicenter trial comparing bisoprolol and nifedipine // JACC. – 1995. – Vol. 

25. – P. 231-238. 

237. Trajectories of Entering the Metabolic Syndrome. The Framingham Heart 

Study / O. H. Franco, J. M. Massaro, J. Civil [et al.] // Circulation. – 2009. – 

Vol. 120. – P. 1943-1950. 

238. Traynor K. Ivabradine approved for stable chronic heart failur / Traynor 

K. // Am. J. Health Syst. Pharm. – 2015. – Vol. 72 (11). – P. 896. 

239. Trend in percutaneous coronary intervention volume following the 

COURAGE and BARI-2D trials: insight from over 8.1 million percutaneous 

coronary interventions / S. Bangalore, N. Gupta, P. Généreux [et al.] // Int. J. 

Cardiol. – 2015. – Vol. 183. – P. 6-10. 

240. Tuomilehto J. Effects of calcium-channel blockade in older patients with 

diabetes and systolic hypertension. Systolic Hypertension in Europe Trial 

Investigators / J. Tuomilehto, D. Rastenyte, W. H. Birkenhager // New Engl. J. 

Med. – 1999. – Vol. 340. – P. 677-684. 

241. Twenty-four-hour heart rate lowering with ivabradine in chronic heart 

failure: insights from the SHIFT Holter substudy / M. Böhm, J. S. Borer, J. 

Camm [et al.] // Eur. J. Heart Fail. – 2015. – Vol. 17 (5). – P. 518-526. 



177 

242. Usefulness of metabolic syndrome score in the prediction of angiographic 

coronary artery disease severity according to the presence of diabetes mellitus: 

relation with inflammatory markers and adipokines / J. Y. Kim, E. Y. Choi, H. 

S. Mun [et al.] // Cardiovasc. Diabetol. – 2013 – Vol. 12 (1). – P. 140. 

243. Valgimigli M. Stable angina pectoris / M. Valgimigli, S. Biscaglia // Curr. 

Atheroscler. Rep. – 2014. – Vol. 16 (7). – P. 422. 

244. Validation of Heart Failure Events in the Antihypertensive and Lipid 

Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) Participants 

Assigned to Doxazosin and Chlorthalidone / L. B. Piller, B. R. Davis, J. A. 

Cutler [et al.] // Curr. Control Trials Cardiovasc. Med. – 2002. – Vol. 3 (1). – P. 

10. 

245. Validation of the appropriate use criteria for percutaneous coronary 

intervention in patients with stable coronary artery disease (from the 

COURAGE trial) / S. M. Bradley, P. S. Chan, P. M. Hartigan [et al.] // Am. J. 

Cardiol. – 2015. – Vol. 116. – P. 167-173. 

246. Von Arnim T. Prognostic significance of transient ischemic episodes: 

response to treatment shows improved prognosis. Results of the Total Ischemic 

Burden Bisoprolol Study (TIBBs) follow-up / T. Von Arnim // J. Am. Coll. 

Cardiol. – 1996. – Vol. 28 (1). – P. 20-24. 

247. Wannamethee S. G. Cardio vascular disease incidence and mortality in 

older men with diabetes and in men with coronary heart disease / S. G. 

Wannamethee, A. G. Shaper, L. Lennon // Heart. – 2004. – Vol. 90 (12). – P. 

1398-1403. 

248. Ware J. The MOS 36–item short–form health survey (SF–36) / J. Ware, 

C. Sherbourne // Medical Care. – 1992. – Vol. 30. – P. 473-483. 

249. Wexler L. Coronary artery calcification: pathophysiology, epidemiology, 

imaging methods and clinical implications / L. Wexler // Circulation. – 2006. – 

Vol. 104. – P. 1175-1192. 

250. Wienbergen H. Differential therapy in coronary heart disease / H. 

Wienbergen, R. Hambrecht // Herz. – 2014. – Vol. 39 (2). – P. 178-185. 



178 

251. Wilcken D.E. The pathogenesis of coronary artery disease / D. E. 

Wilcken, B. Wilcken // J. Clin. Invest. – 1976. – Vol. 57 (4). – P. 1079-1082. 

252. Wintersperger B. Cardiac multidetector-row computed tomography: initial 

experience using 16 detector-row / B. Wintersperger, K. Nikolaou, M. F. Reiser 

// Crit. Rev. Comput. Tomography. – 2003. – Vol. 44. – P. 27-45. 

253. Yano Y. Anti-hypertensive treatment in metabolic syndrome - focus on 

ARB or ACE inhibitor / Y. Yano, K. Kario // Nihon Rinsho. – 2011. – Vol. 69, 

Suppl. 115 (4). – P. 576-581. 

254. Yamaoka K. Effects of lifestyle modification on metabolic syndrome: a 

systematic review and meta-analysis / K. Yamaoka, T. Tango // BMC Medicine. 

– 2012. – Vol. 10. – P. 138. 

255. Yap S. Effects of resveratrol and flavonols on cardiovascular function: 

Physiological mechanisms / S. Yap, C. Qin, O. L. Woodman // Biofactors. – 

2010 . – Vol. 36 (5). – P. 350-359. 

256. Yip G. W. K. Diastolic Dysfunction and Hypertension / G. W. K. Yip, J. 

E. Sanderson // N. Engl. J. Med. – 2001. – Vol. 344. – P. 1401 – 1402. 

257. Xiaozhen H. Effect of carvedilol on coronary flow reserve in patients with 

hypertensive left-ventricular hypertrophy / H. Xiaozhen, Z. Yun, Z. Mei Z. // 

Blood Press. – 2010. – Vol. 19, № 1. – P. 40-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

Додаток А  

 

Алгоритм диференційованого лікування стабільної ІХС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірин, статини, нітрати 

карведилол івабрадин бісопролол 

1. ↑ ЧСС 

 

2. Ішемія міокарда 

(ХМ ЕКГ) 

4. Підвищення АТ 

3. Наявність аритмії 

5. Міокардіальна 

дисфункція 

 

4. ↑ ендотеліну-1 

2. Неконтрольована 

ЧСС 

5. Переважання 

симпатичної складової 

спектра варіабельності 

серцевого ритму 

1. Непереносимість 

бета-блокаторів 

1. Ішемія міокарда 

(ХМ ЕКГ) 

 

2. Підвищення АТ 

 

3. Міокардіальна 

дисфункція 

 
3. Ішемія міокарда 

(ХМ ЕКГ) 

 

4. Міокардіальна 

дисфункція 

 

6. ↑ ендотеліну-1  

та гомоцистеїну 

+ + + 

Стабільна стенокардія 



180 

ДОДАТОК  Б 

 



181 

ДОДАТОК В  

 



182 

ДОДАТОК Д  

 
 



183 

ДОДАТОК Ж  

 



184 

ДОДАТОК З  

 



185 

ДОДАТОК К  

 



186 

ДОДАТОК Л  

 



187 

ДОДАТОК М  

 



188 

ДОДАТОК Н  

 



189 

ДОДАТОК П  

 



190 

ДОДАТОК Р  

 



191 

ДОДАТОК С  

 
 


