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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ААТ – агрегаційна активність тромбоцитів 

АГ –  артеріальна гіпертензія 

ВНС – вегетативна нервова система 

ВСР –  варіабельність серцевого ритму 

ГІ –  гіперінсулінемія 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

 
ЕІ –  ендогенний інсулін 

ЕКГ – електрокардіографія 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ЗХ –  загальний холестерин 

ІМ – інфаркт міокарда 

ІММ ЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка 

ІМТ –  індекс маси тіла 

ІХС –  ішемічна хвороба серця 

КА – коефіцієнт атерогенності 

ЛП – ліве передсердя 

ЛПВЩ –  ліпопротеїни високої щільності 

ЛПДНЩ–  ліпопротеїни дуже низької щільності 

ЛПНЩ  ліпопротеїни низької щільності 

ЛШ –  лівий шлуночок 

МНС – міжнародне нормалізаційне співвідношення 

МС –  метаболічний синдром 

ОТ –  обвід талії 

ПГТТ –  пероральний глюкозотолерантний тест 

ПтІ –  протромбіновий індекс 

РААС –  ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

РФМК –  розчинні фібрин-мономерні комплекси 

САТ –  систолічний артеріальний тиск 

СН –  серцева недостатність 

С-РП – С-реактивний протеїн 

ССП – серцево-судинні події 
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ТГ –  тригліцериди 

ФВ ЛШ –  фракція викиду лівого шлуночка 

фВ –  фактор Віллебрандта 

ФП –  фібриляція передсердь 

ХМ ЕКГ– холтерівське моніторування електрокардіограми 

ЦД –  цукровий діабет 

ЧСС –  частота серцевих скорочень 

HOMA-IR –  показник інсулінорезистентності 

HOMA-%β –  показник секреторної активності β-інсулярного апарату 

підшлункової залози 

HOMA-%S –  показник чутливості печінки до інсуліну. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Початок ХХІ століття характеризується 

епідеміями артеріальної гіпертензії (АГ), цукрового діабету (ЦД) II тип / 

метаболічного синдрому (МС), фібриляції передсердь (ФП) та серцевої 

недостатності (СН), яка є кінцевою стадією в кардіоваскулярному 

континуумі [12, 24, 46, 95, 138, 243]. Поширеність ФП у світі в загальній 

популяції складає 1-2%, а у віці > 80 років – 8% [27, 82, 97, 246], СН – до 2% 

усього дорослого населення і до 10% – у старших вікових групах [34, 115, 

165, 192, 244]. 

За даними Фремінгемського дослідження [241], за наявності застійної 

СН ризик ФП зростає в чоловіків у 9 разів, у жінок – у 14 разів.  

У національних рекомендаціях із порушень ритму серця [28, 42] 

уперше діагностовану ФП визначено як окрему клінічну форму, що може в 

подальшому перебігати по типу пароксизмальної, персистуючої чи постійної 

ФП, проявлятися клінічними симптомами, пов’язаними як з аритмією, так і з 

СН і бути причиною госпіталізації.  

Згідно сучасних уявлень, в основі МС закладено чотири 

кардіометаболічних фактори ризику, зокрема АГ, абдомінальне ожиріння, 

дисліпідемію, порушення толерантності до глюкози / ЦД [8, 39, 57, 166, 220]. 

Акумуляція ліпідів у жировій тканині супроводжується низькоінтенсивним 

хронічним запаленням [5, 76], що сприяє порушенню механізмів регуляції 

енергетичного метаболізму з підвищенням кардіоваскулярного ризику за 

рахунок формування дисліпідемії [26, 90], дисфункції ендотелію [21, 59], 

атеросклеротичного пошкодження артерій [2, 56], збільшення 

гіперкоагуляційного потенціалу крові [119, 132]. За визначенням Всевсітньої 

Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) (1999), до компонентів МС належить 

інсулінорезистентність [64, 221, 242], діагностичним маркером якої є 

гіперінсулінемія (ГІ) [66, 103]. В умовах АГ, гіперглікемії, 

інсулінорезистентності чи порушення толерантності до глюкози формується 
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ендотеліальна дисфункція [68, 80]. У свою чергу, ендотеліальна дисфункція 

асоціюється з активацією симпато-адреналової [140], ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи (РААС), хронічного імунного запалення [84, 113, 

124, 135, 145, 236], що сприяє процесам ремоделювання серця і судин, 

прогресування АГ [94], ішемічної хвороби серця (ІХС) [123], виникнення ФП 

[122, 128, 129, 137] та СН [69, 142, 214, 237].  

Серед важливих ланок патогенезу ФП неклапанної етіології 

відмічається втрата ендотелієм антитромбогенних властивостей і збільшення 

коагуляційного потенціалу крові з формуванням стійкої хронічної 

гіперкоагуляції [10, 23, 111, 133, 193, 199].  

Проте залишається недостатньо вивченим питання впливу 

інсулінорезистентності на стан системи гемостазу залежно від наявності 

дисліпідемії, активації РААС, низькоінтенсивного хронічного запалення та 

вегетативної регуляції кардіогемодинаміки як маркерів величини 

індивідуального ризику виникнення серцево-судинних подій (ССП) у хворих 

на АГ із ФП, СН та метаболічними порушеннями.  

Вищенаведене обґрунтовує актуальність та доцільність такого 

дослідження.  

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені 

професора М.М. Бережницького ДВНЗ "Івано-Франківський національний 

медичний університет" на тему: "Кардіо-метаболічні порушення та їх 

корекція у хворих на артеріальну гіпертензію" (номер держреєстрації № 

0111U006407), роки виконання 2011-2013 рр.  

Мета дослідження: покращення визначення прогнозу у хворих при 

вперше виявленій фібриляції передсердь з артеріальною гіпертензією та 

серцевою недостатністю на основі нових наукових даних про особливості 

клінічних, кардіогемодинамічних, гемостатичних, глюкозометаболічних 

параметрів, активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи та 
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хронічного системного запалення як маркерів додаткової оцінки 

кардіоваскулярного ризику за наявності інсулінорезистентності. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити особливості клінічного перебігу вперше виявленої фібриляції 

передсердь за шкалою EHRA та ризик ускладнень за шкалою CНA2DS2-

VASc, HAS-BLED у хворих на артеріальну гіпертензію із серцевою 

недостатністю, залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові.  

2. Оцінити показники кардіогемодинаміки та варіабельності серцевого 

ритму у хворих на артеріальну гіпертензію з уперше виявленою фібриляцією 

передсердь та серцевою недостатністю, залежно від типу перебігу фібриляції 

передсердь та рівня ендогенного інсуліну в крові. 

3. Провести аналіз показників системи коагуляційного і тромбоцитарного 

гемостазу, вуглеводного і ліпідного обмінів, активності ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи за рівнем циркулюючого альдостерону та 

хронічного системного запалення за рівнем С-реактивного протеїну (С-РП) у 

хворих на артеріальну гіпертензію з уперше виявленою фібриляцією 

передсердь та серцевою недостатністю, залежно від типу перебігу фібриляції 

передсердь та рівня ендогенного інсуліну в крові. 

4. Дослідити кореляційні взаємозв’язки між станом системи 

коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу та показниками вуглеводного і 

ліпідного обмінів, активністю ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, 

хронічним системним запаленням, варіабельністю серцевого ритму та 

структурно-функціональними параметрами серця, залежно від рівня 

ендогенного інсуліну в крові. 

5. Оцінити ризик виникнення фатальних і нефатальних 

кардіоваскулярних подій та визначити кумулятивні частки виживання хворих 

на артеріальну гіпертензію з уперше виявленою фібриляцією передсердь, 

серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від рівня 

ендогенного інсуліну в крові. 
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6. Розробити діагностично-прогностичний алгоритм оцінки перебігу 

вперше виявленої фібриляції передсердь у хворих на артеріальну гіпертензію 

з серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від рівня 

ендогенного інсуліну в крові. 

Об’єкт дослідження – уперше виявлена фібриляція передсердь.  

Предмет дослідження – прогноз перебігу на основі комплексної 

оцінки показників кардіогемодинаміки, варіабельності серцевого ритму, 

гемостазу, вуглеводного обміну, ліпідного профілю, активнoсті ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи та системного запалення. 

Методи дослідження. Загальноклінічні; інструментальні: 

електрокардіографія (ЕКГ), холтерівське моніторування ЕКГ (ХМ ЕКГ), 

ехокардіографія (ЕхоКГ); біохімічні: вміст у крові загального холестерину 

(ЗХ), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), 

ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів дуже низької 

щільності (ЛПДНЩ), коефіцієнт атерогенності (КА); коагулограма: 

міжнародне нормалізаційне співвідношення (МНС), протромбіновий індекс 

(ПтІ), фібриноген, розчинні фібрин-мономерні комплекси (РФМК); 

імуноферментні: вміст у крові ендогенного інсуліну (ЕІ), альдостерону, Д-

димеру, С-реактивного протеїну (С-РП); пероральний глюкозотолерантний 

тест (ПГТТ); агрегаційна активність тромбоцитів (ААТ); статистичні.  

 Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові 

дані про клініко-патогенетичні особливості перебігу вперше виявленої ФП у 

хворих на АГ та СН функціональний клас (ФК) І-ІІ, залежно від рівня ЕІ в 

крові. За умови інсулінорезистентност із реактивною / спонтанною ГІ 

характерним є збільшення частоти перманентної форми ФП, прогресуюче 

наростання інтенсивності скарг, асоційованих з аритмією за шкалою EHRA, 

тяжчий перебіг АГ, абдомінальне ожиріння, схильність до тахісистолії, 

збільшення дефіциту пульсу та ризику виникнення тромботичних ускладнень 

за шкалою CНA2DS2-VASc і кровотеч за HAS-BLED, порівняно з хворими 

без інсулінорезистентності. 
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 Виявлено залежність тяжкості перебігу вперше виявленої ФП від 

типу пароксизму та наявності інсулінорезистентності. При адренергічному 

типі пароксизму за наявності ІР характерним є зниження варіабельності 

серцевого ритму (ВСР) за часовими та спектральними параметрами з 

підвищенням тонусу симпатичної та зниженням тонусу парасимпатичної 

ланок вегетативної нервової системи (ВНС), активація РААС із 

гіперальдостеронемією та інтенсифікація системного запалення з 

підвищенням рівня С-РП, протромботичних розладів коагуляційного і 

тромбоцитарного гемостазу, зниження чутливості печінки до інсуліну 

(НОМА-%S), напруження секреторної активності ß-інсулярного апарату 

підшлункової залози (HOMA-%β), дисліпідемія зі зростанням рівнів ЗХ, ТГ і 

ЛПНЩ та зниженням ЛПВЩ, які виявляються не тільки при спонтанній ГІ та 

СН ФК ІІ NYHA, а вже при реактивній ГІ та СН ФК І, порівняно з хворими з 

вагусним і змішаним типами пароксизмів та без інсулінорезистентності. 

 Встановлено наявність тісних кореляційних взаємозв’язків між 

показниками коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу та ЕІ, НОМA-IR, 

КА, альдостерону, С-РП, розміром лівого передсердя (ЛП), щільність яких 

збільшується за наявності інсулінорезистентності. Уточнено, що 

прогресування інсулінорезистентності та поглиблення порушень у системі 

гемостазу асоціюється зі зростанням шансів розвитку ССП: інсульт, інфаркт 

міокарда (ІМ), декомпенсація СН та смерть при вперше виявленій ФП, 

незалежно від форми її перебігу. 

 Уперше визначено зниження кумулятивної частки виживання хворих 

із ФП та метаболічними порушеннями в умовах інсулінорезистентності не 

тільки зі спонтанною, а й з реактивною ГІ. 

 Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та 

апробовано діагностично-прогностичний алгоритм визначення тяжкості та 

прогнозу перебігу вперше виявленої ФП у хворих із метаболічними 

порушеннями та СН ФК І-ІІ NYHA, який включає оцінку клінічного стану, 

визначення антропометричних показників, застосування шкали EHRA, 
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CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, контроль стану системи коагуляційного і 

тромбоцитарного гемостазу, показників вуглеводного обміну в умовах ПГТТ, 

рівнів ліпопротеїнів крові та гуморальних показників ендотеліальної 

дисфункції C-РП, альдостерону.  

Обґрунтовано необхідність динамічного контролю за станом системи 

гемостазу із метою виявлення гіперкоагуляції та розробки індивідуальної 

програми первинної та вторинної профілактики ускладнень неклапанної ФП. 

Впровадження результатів роботи в практику. Основні результати 

дослідження впроваджені в практичну роботу лікувально-профілактичних 

закладів України: терапевтичних відділень №1 (затв. 19.01.2015 р.) та №2 

ЦМКЛ м. Івано-Франківська (затв. 29.04.2015 р.), терапевтичного відділення 

Івано-Франківської МКЛ №1 (затв. 18.03.2016 р.), центру клінічної медицини 

університетської клініки ІФНМУ (затв. 18.03.2016 р.), терапевтичного 

відділення Яремчанської ЦМЛ (затв. 18.03.2016 р.), кардіологічне відділення 

КЗ Тернопільської Обласної Ради «Тернопільська університетська клініка» 

(затв. 25.09.2015 р.) та в педагогічний процес на кафедрах пропедевтики 

внутрішньої медицини, внутрішньої медицини №2 та медсестринства ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 20.01.2015 

р.), на кафедрі внутрішньої медицини №1 ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 

24.09.2015 р.), на кафедрі внутрішньої медицини ВДНЗ «Буковинський 

державний медичний університет» (затв. 16.09.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведено 

патентно-ліцензійний пошук, аналіз наукової літератури. Спільно з науковим 

керівником визначено мету та завдання дослідження. Здобувач особисто 

здійснила клінічний етап наукової роботи, який охоплював відбір, клінічне, 

інструментальне, біохімічне, імунологічне обстеження пацієнтів та осіб із 

групи контролю, лікування хворих. Дисертантом проведено аналіз і 

статистичну обробку отриманих результатів, співставлено отримані дані з 

літературними, зроблено висновки та узагальнення, написано всі розділи 
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дисертації та наукові праці, підготовлено матеріал до друку, забезпечено 

впровадження результатів досліджень у практику лікувальних та навчальних 

закладів, висвітлення отриманих результатів на наукових конференціях, 

конгресах та в періодичних виданнях. Висновки та практичні рекомендації 

сформульовані разом із науковим керівником. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи викладені та обговорені на міжнародній 

науковій конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання 

сучасної медицини" (Харків, 2011), 24
th
 European Meeting on Hypertension and 

Cardiovascular Protection and 25
th
 Scientific Meeting of the International Society 

of Hypertension (Athens, 2014), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю "Проблеми атеросклерозу як системної патології" 

(Харків, 2014), V науково-практичній конференції Асоціації аритмологів 

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

участю "Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і 

боротьби з ускладненнями" (Харків, 2015).  

Публікації результатів дослідження. За матеріалами дисертації 

опубліковано 15 наукових праць, у тому числі: 4 статті у фахових наукових 

виданнях України, 1 стаття – в іноземному журналі (Індія), 1 патент на 

корисну модель, 7 тез доповідей у матеріалах конгресів і науково-практичних 

конференцій та 2 раціоналізаторські пропозиції. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ФІБРИЛЯЦІЇ 

ПЕРЕДСЕРДЬ ТА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ  

(огляд літератури) 

1.1. Актуальність проблеми фібриляції передсердь та 

метаболічного синдрому у структурі серцево-судинної патології 

Захворювання серцево-судинної системи сьогодні є основною 

причиною смертності населення більшості країн світу. Висока поширеність 

серцево-судинних захворювань (ССЗ) в усьому світі дозволяє говорити про 

"епідемію ССЗ" у другій половині ХХ та ХХІ столітті [45, 50, 63, 82, 138]. 

Згідно статистики ВООЗ, від ССЗ щороку помирає більше ніж 16 млн. 

осіб. Причому, Україна посідає одне з перших місць серед 30 країн Європи за 

рівнем загальної смертності від хвороб системи кровообігу, мозкових 

інсультів та одне з останніх місць за середньою тривалістю життя [55, 88, 

229, 242]. 

В усьому світі на ФП страждають 1 – 2% популяції. Поширеність ФП 

зростає з віком, збільшуючись від <0,5% серед осіб віком 40-50 років до 5 – 

15% серед осіб віком 80 років [42, 246]. Фібриляція передсердь, як прояв 

ІХС, є однією з найбільш частих причин судинно-мозкових катастроф в 

усьому світі, зокрема, 15-20% із 15 млн. інсультів за рік зумовлені ФП [70, 

93, 208]. Фібриляція передсердь часто залишається не діагностованою і не 

лікованою патологією, яка є причиною гострого ішемічного інсульту, ІМ та 

СН, особливо у хворих на АГ [62, 74, 107, 245]. За даними дослідження 

CHARM, що охоплювало 7599 осіб із хронічною СН і широким діапазоном 

показників фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), ФП була наявна в 1148 

(15%) пацієнтів і асоціювалася з підвищеним ризиком смерті [141]. Проте у 

нещодавно здійсненому оглядовому дослідженні ECHOS хронічна ФП 

асоціювалася з підвищенням ризику лише в осіб з ІХС [219]. 
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У дослідженні SOLVD [144] загальна смертність при ФП була 

достовірно вища (34%), ніж у групі хворих зі збереженим синусовим ритмом 

(23%) (р<0,001). Тромботичні та тромбоемболічні ураження складають 

основу фатальних і нефатальних патологічних станів і синдромів – гострої 

ішемії міокарда, інсульту, тромбоемболій легеневої артерії [54, 75, 189]. 

Частота госпіталізацій через ФП становить не менше 40% від усієї кількості 

госпіталізацій із приводу порушень серцевого ритму. За даними дослідження 

PRISМ, летальність у пацієнтів із пароксизмальною ФП була в 2,4 раза 

вищою, ніж у хворих без неї [211].  

У пацієнтів із ФП один із шести ішемічних інсультів припадає на 

кардіогенні тромбоемболії. Головним джерелом емболів є вушко лівого 

передсердя (ЛП), в якому локалізується до 90% всіх внутрішньопередсердних 

тромбів [37, 93, 100]. У пацієнтів з інсультом або транзиторною ішемічною 

атакою (ТІА) в анамнезі частота повторного інсульту становить 10 – 12% на 

рік навіть при прийомі аспірину [78, 205, 216]. Безсумнівно, причиною 

інсульту в пацієнтів із ФП можуть бути не тільки кардіогенні тромбоемболії. 

До 25 – 30% ішемічних інсультів при ФП мають атеротромботичну природу, 

пов'язану з атеросклерозом судин головного мозку [79]. Майже половина всіх 

хворих з ФП мають АГ і 12 % пацієнтів – атеросклеротичні ураження артерій 

[190]. 

Пацієнти з ФП не тільки складають групу високого ризику по розвитку 

ішемічного інсульту, але й характеризуються більш важким перебігом. 

Інсульт на фоні ФП призводить до смерті в половині випадків. Наявність ФП 

після інсульту підвищує на 50% ймовірність важкої і стійкої інвалідизації. 

Існує щорічний приріст захворюваності і смертності від цього захворювання, 

не зважаючи на очевидні успіхи в розумінні механізмів виникнення ФП і 

постійно зростаючу кількість протиаритмічних засобів [30, 32, 35, 146, 134, 

182, 201].  

Підвищений ризик виникнення інсультів і ТІА в пацієнтів із ФП 

пояснюють тромбоутворенням в ЛП, особливо у вушку, унаслідок чого 
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формується стаз крові і знижується швидкість вигнання крові з вушка ЛП. 

Формування тромбу пов'язують із наявністю при ФП усіх трьох компонентів 

тріади Вірхова: стазу крові, активації каскаду коагуляції і дисфункції 

ендотелію [19, 36, 37, 83, 100, 154, 171, 231].  

Відомо, що ризик тромбоемболічних ускладнень при ФП 

мультифакторний і залежить від клінічних та патофізіологічних 

(гемодинамічних, гематологічних) параметрів [65, 174]. Фібриляція 

передсердь асоційована з низкою серцево-судинних станів, які є доведеними 

факторами ризику розвитку і прогресування аритмії: АГ, СН, клапанна 

патологія серця, метаболічні порушення [44, 103, 137, 142]. 

Артеріальна гіпертензія – найбільш важливий гемодинамічний фактор 

ризику розвитку ФП. Її наявність, у свою чергу, істотно підвищує ризик 

розвитку ССЗ та смертності, у 2 – 5 разів підвищує ризик розвитку 

емболічного інсульту. З’ясовано, що збільшена маса міокарда (ММ) ЛШ й 

розширення ЛП є незалежними предикторами виникнення ФП [44, 107, 135]. 

Відомо, що основою ІХС є коронарний атеросклероз, а провідним 

фактором ризику розвитку його часто є АГ. Артеріальна гіпертензія або 

стійке підвищення артеріального тиску (АТ) вважається одним із 

найпоширеніших хронічних захворювань людини, на яке страждає більше 

30% дорослого населення світу [1, 16, 117, 234].  

Контроль АГ у популяції є одним із провідних напрямків у системі 

лікувально-профілактичних заходів щодо ССЗ [3, 13, 47, 245]. На 

сьогоднішній день у нашій країні та за кордоном накопичено значний обсяг 

наукових даних про АГ та шляхи її контролю, а тому досить важливим є 

впровадження цих знань у сферу практичних заходів. Зокрема, була 

розроблена Національна "Програма профілактики та лікування артеріальної 

гіпертензії в Україні", затверджена Наказом Президента України від 4 лютого 

1999 року № 117/99, метою якої є зниження захворюваності на АГ, ІХС, 

смертності від ускладнень АГ, збільшення тривалості та покращення якості 

життя хворих на серцево-судинну патологію [1, 51, 72]. У США після 



16 

 

 

введення в дію державних програм, спрямованих на поліпшення якості 

контролю АГ, вдалося втричі (з 10 до 34 %) збільшити кількість хворих із 

цільовими рівнями АТ [101, 234].  

Артеріальна гіпертензія є частою причиною розвитку великих 

судинних катастроф, таких як мозковий інсульт, ІМ та раптова серцева 

смерть, у тому числі в осіб працездатного віку. Біля 50% усіх випадків смерті 

від ССЗ припадає на АГ. Саме вона лежить в основі виникнення та 

прогресування ІХС, хронічних захворювань головного мозку, нирок, очей, 

органів, які прийнято називати "органами-мішенями", оскільки сприяє 

їхньому ранньому та значному ураженню, тим самим різко підвищуючи 

кардіоваскулярний ризик. В Україні щорічно реєструється близько 50 тисяч 

нових ІМ та близько 130 тисяч інсультів, в основі яких у більшості випадків є 

атеросклероз у поєднанні з АГ [68, 153]. 

За результатами одного з найбільш показових досліджень – 

Фремінгемського, у хворих на АГ у 7 разів частіше виникає інсульт, у 6 разів 

– СН, у 4 рази – ІХС, вдвічі – ураження периферійних артерій у порівнянні з 

особами, що мають нормальний АТ [169]. 

Епідеміологічними дослідженнями встановлено, що наявність АГ 

підвищує ризик виникнення кардіоемболічного інсульту при ФП, але, з 

іншого боку, АГ тісно пов'язана з ризиком ішемічного інсульту 

атеротромботичної природи [88, 148, 172, 184]. У пацієнтів з інсультом АГ 

виявляють у 91% осіб з ФП і у 78% випадках – із синусовим ритмом [95, 

177]. Крім того, зазначена залежність частоти інсульту при ФП від віку 

зумовлена його зв'язком із багатьма факторами. В осіб похилого віку 

збільшуються розміри ЛП, знижується скоротливість і швидкість кровотоку у 

вушку ЛП, частіше спостерігається феномен спонтанного ехоконтрастування 

(ФСК) [37, 54, 109, 114, 133, 170]. 

Встановлено, що особливо високий ризик ранніх ускладнень та 

смертності спостерігається при поєднанні АГ, ожиріння, дисліпідемії, ГІ або 

ЦД, тобто, при наявності МС [17, 136]. 
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Метаболічний синдром – це мультифакторний клінічний стан, 

обумовлений комплексом генетичних, гемодинамічних, нейрогуморальних 

особливостей та способом життя людини. Цей синдром відомий під назвами 

"синдром Х", "метаболічний синдром", "метаболічний трисиндром", 

"синдром достатку", "смертельний квартет" [8, 57, 130, 220].  

В 1988 році G.M. Reaven [221] сформулював концепцію «синдрому Х». 

Він уперше об'єднав ожиріння, АГ, зміни ліпідного стану крові, порушення 

толерантності до глюкози в єдиний комплекс, причому в його основі було 

визначено зниження чутливості тканин до інсуліну.  

В 1989 році D. Kaplan [8, 17, 67] акцентував увагу на ожирінні в ділянці 

живота, вводячи поняття "смертельний квартет" (ожиріння, ЦД 2-го типу, 

АГ, гіпертригліцеридемія). В 1992 році S. M. Haffner [8, 64] вводить термін 

"синдром інсулінорезистентності", що найбільш повно відображає механізм 

"смертельного квартету".  

В європейських країнах поширеність МС серед населення складає 25 – 

35%. У віці старше 60 років частота осіб із МС становить 42 – 43,5%. У 

цілому, у США виявляють МС майже в 47 млн. осіб [130]. За результатами 

проспективного дослідження ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities 

Study) з участю 15792 осіб без ЦД, ІХС та інсульту в анамнезі, поширеність 

МС серед чоловіків складає 23%, серед жінок – 24%, причому частота 

зростає в менопаузальному періоді [46, 103]. Доведено, що наявність МС не 

тільки значно підвищує ризик розвитку ССП, але й негативно впливає на 

функцію нирок з активацією ренального компоненту в патогенезі АГ та СН 

[155, 160, 179, 240].  

Частота АГ у хворих із МС становить 90% випадків та поєднана з 

різними його компонентами [136, 178]. 

Артеріальна гіпертензія часто є одним із клінічних проявів МС, хоча 

взаємозв’язок між АГ, інсулінорезистентністю та ГІ при МС до цих пір 

продовжує активно обговорюватися. У розвитку АГ при синдромі 
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інсулінорезистентності провідну роль має комплексний вплив ГІ та супутніх 

метаболічних порушень [149]. 

За даними літератури, серед хворих з МС смертність від ІХС у 2 – 3 

рази вища, ніж у загальній популяції [46]. 

Критерії МС були відібрані ВООЗ, Європейською групою з вивчення 

інсулінорезистентності, АТР III (Adult Treatmant Panel III) та уточнені 

Національним інститутом здоров'я США (2001) та Українською асоціацією 

кардіологів (2004).  

Згідно рекомендацій ВООЗ (1999) [66], до критеріїв МС відносять ЦД, 

порушення толерантності до глюкози або інсулінорезистентність, порушення 

рівня глюкози натще та наявність 2 наступних критеріїв: 

1) відношення окружність талії (ОТ) / окружність стегна (ОС) більше 90 см 

у чоловіків і більше 85 см у жінок; 

2) рівень ТГ у сироватці крові ≥ 1,7 ммоль/л або ЛПВЩ < 0,9 ммоль/л у 

чоловіків і < 1,0 ммоль/л у жінок; 

3) АТ ≥ 140/90 мм рт. ст.; 

4) швидкість екскреції альбуміну із сечею > 20 мкг/хв, або відношення 

альбумін/креатинін ≥ 30 мг/г. 

Критерії АТР III (2001) [66] включають будь-які 3 або більше з 

наступних: 

1) ОТ > 102 см у чоловіків, > 88 см у жінок; 

2)  ТГу сироватці крові ≥ 1,7 ммоль/л; 

3) АТ ≥ 130/85 мм.рт.ст.; 

4) ЛПВЩ < 1,0 ммоль/л у чоловіків, < 1,3 ммоль/л у жінок; 

5) рівень глюкози натще в сироватці крові ≥ 6,1 ммоль/л (можливий рівень 

≥ 5,6 ммоль/л). 

Частота поєднання двох або трьох головних компонентів сягає 50%. 

Нерідко основні компоненти МС є складовою частиною захворювань і 

станів, які погіршують його перебіг [4, 71].  



19 

 

 

Дослідження останніх років показали, що надлишкова маса тіла 

супроводжується збільшенням рівня ЗХ, ЛПНЩ та ЛПДНЩ в плазмі крові, 

сприяє розвитку інсулінорезистентності та компенсаторної ГІ. При наявності 

надлишкової маси тіла ризик розвитку АГ значно більший, ніж за нормальної 

маси тіла [4, 58]. Надлишкова маса тіла та ожиріння призводять до ІХС у 

35% випадків і у 55% – до гіпертонічної хвороби серед дорослого населення 

Європи. Ці захворювання разом зумовлюють смерть 1 млн. людей щороку. 

Кожний 13-й випадок смерті в Європі пов’язаний з надлишковою масою тіла 

[247]. 

За даними Фремінгемського дослідження, в осіб із надлишковою 

масою тіла ймовірність розвитку АГ та всієї серцево-судинної патології на 

50% вища, ніж в осіб із нормальною вагою. Ожиріння асоціюється з більш 

вираженою АГ та з погіршенням контролю АТ. При збільшенні маси тіла на 

1 кг систолічний (САТ) і діастолічний (ДАТ) збільшується на 1 мм рт.ст. 

Ризик виникнення АГ та ІХС при наявності надлишкової маси тіла чи 

ожиріння збільшується у 2-6 разів, інсульту – у 7 разів [169, 220].  

За даними ряду досліджень, ожиріння є важливим фактором ризику 

виникнення і персистенції ФП. Аналіз публікацій про вплив ожиріння на 

структурно-функціональні зміни міокарда дає змогу виділити наступні 

механізми: підвищення ММ ЛШ, дилатація порожнин серця, формування 

систолічної і діастолічної дисфункції ЛШ [17, 67, 116, 214]. Доведено, що ФП 

опосередкована дилатацією ЛП, оскільки спостерігається поступове 

збільшення його розміру відповідно до збільшення індексу маси тіла (ІМТ) 

від нормального до надлишкового [16, 53, 224]. Такі результати свідчать про 

фізіологічний зв’язок між ожирінням і ФП [128, 166, 209]. Незважаючи на 

значну кількість досліджень, присвячених ФП та ожирінню, питання 

взаємозв’язку метаболічних порушень та змін системи гемостазу при 

поєднанні ФП та ожиріння потребує  подальшого вивчення.  

Доведено, що зниження маси тіла позитивно відображається на рівні 

АТ та на кількості препаратів, необхідних для його контролю. Зокрема, 
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зниження маси тіла на 10 кг в осіб із ожирінням призводить до зменшення 

САТ у середньому на 6 мм рт. ст., а ДАТ – на 4,6 мм рт. ст. [180, 196]. 

Наявність надлишкової маси тіла чи ожиріння в 15 – 20% випадках сприяє 

виникненню ІХС, що значно зменшує тривалість життя, особливо в молодих 

осіб [159, 204].  

При наявності АГ збільшується атерогенний потенціал ліпопротеїнів 

[178]. Зокрема, J. Felber і співавтори [180] показали, що у 36% хворих на АГ 

спостерігається гіперліпідемія різного ступеня важкості. За результатами 

міжнародного багатоцентрового клінічного дослідження INTERHEART, в 

якому взяли участь 29 тис. хворих із 52 країн світу, провідними факторами 

ризику розвитку гострого ІМ є дисліпідемія, куріння, стрес, ЦД 2-го типу, 

підвищення рівня АТ і абдомінальне ожиріння [63, 149]. Натомість, 

факторами, що знижують ризик розвитку цього захворювання є споживання 

малих доз алкоголю, адекватна фізична активність, споживання фруктів та 

овочів [14]. 

Встановлено, що АГ та ФП є важливим незалежним фактором ризику 

розвитку СН. Так, за даними Framingham Heart Study [169, 192], при 

спостереженні впродовж 38 років у 20,6% чоловіків та 26% жінок з ФП 

діагностовано СН. Фібриляція передсердь у хворих з СН збільшує ризик 

тромбоемболічних ускладнень (12 – 16% інсультів за рік), супроводжується 

наростанням симптомів СН та збільшенням смертності.  

Порушення ендотеліальної функції судин патогенетично пов’язане з 

розвитком інсулінорезистентності, активацією РААС та системним 

запаленням у хворих на МС [151, 179, 188]. З іншої сторони, ФП також 

асоціюється з ендотеліальною дисфункцією [194]. 

Структурне ремоделювання передсердь при ФП проявляється у 

порушенні клітинної структури і зміні нормальної архітектоніки міокарду 

передсердь. При цьому спостерігається активація РААС з 

гіперальдостеронемією, що в результаті призводить до апоптозу, клітинної 

дегенерації і проліферації фібробластів, гіпертрофії передсердь, внаслідок 
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чого розвивається фіброз ЛП з наростанням його дилятації і формування 

постійної форми ФП [29, 53, 106, 152]. Тому медикаментозна корекція 

ендотеліальної дисфункції повинна включати засоби, які направлені на 

зменшення активності системного запалення, РААС, що є одним з найбільш 

перспективних напрямків для профілактики та лікування ФП у хворих із 

метаболічними порушеннями [35, 91, 124, 147, 173].  

У клінічній практиці найбільш часто зустрічаються пацієнти з 

поєднанням двох і більше факторів ризику розвитку CCЗ, що призводить до 

їх негативної взаємодії між собою та значно погіршує прогноз. Ці фактори 

ризику є або компонентами МС, або етіологічно та патогенетично 

обумовлюють його. До них належать абдомінальне ожиріння, дисліпідемія, 

ГІ чи ЦД. Тому, важливим є виявлення ураження органів-мішеней, що 

відображають прогресування в континуумі ССЗ, а їх своєчасне виявлення є 

першим кроком у боротьбі з цим захворюванням [40, 64, 90]. 

Таким чином, можна із впевненістю сказати, що ФП сприяє 

збільшенню частоти фатальних і нефатальних ускладнень у хворих на ІХС, 

особливо при поєднанні з іншими компонентами МС, а також, що постійний 

ефективний контроль цільового рівня АТ покращує якість життя, зменшує 

інвалідизацію та смертність пацієнтів [99, 102].   

 

1.2. Несприятливі гемостатичні, метаболічні та імунозапальні 

чинники перебігу фібриляції передсердь та серцевої недостатності у 

хворих із інсулінорезистентністю 

Серед патогенетичних механізмів ФП розглядають гострі або хронічні 

електрофізіологічні, гемодинамічні та метаболічні процеси. Провідний 

електрофізіологічний механізм ФП – це утворення у передсердях багатьох 

кіл зворотної циркуляції збудження, "micro re-entry", які постійно змінюють 

свою форму та розміри, "мандруючи" по передсердях, так що одні й ті ж 

ланки міокарда збуджуються фронтами деполяризації, що приходять з різних 

напрямків [9, 28, 42, 143]. Провідною електрофізіологічною причиною 
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розвитку ФП є клінічна тріада (критичне збільшення м’язової маси, дилатація 

передсердь (частіше лівого) та підвищення внутрішньопередсердного тиску), 

порушення збудливості внаслідок асинхронізму рефрактерності окремих зон 

міокарда передсердь та виникнення передсердних і міжпередсердних блокад 

[24, 70, 191]. Відомо, що при ФП відбувається збільшення переважно ЛП, а 

при тріпотінні передсердь – правого передсердя. До факторів ризику 

виникнення ФП належать:  

• сповільнення швидкості проведення потенціалу дії в передсердях 

унаслідок різних патологічних станів; 

• укорочення рефрактерного періоду міокарда передсердь у результаті 

підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи, електролітних 

порушень та тиреотоксикозу; 

• механічні фактори, що сприяють збільшенню розмірів передсердь. 

Згідно із сучасною концепцією, генез ФП зумовлений формуванням 

багатьох мікрохвиль re-entry. Однак неможливо виключити певну роль 

ектопічного фокуса в розвитку даної аритмії. Ініціації та стабілізації аритмії 

сприяють дисперсія передсердної рефрактерності та швидкості проведення 

збудження, поява анатомічних ділянок блокади імпульсів, а також 

анатомічних кілець повторного входу збудження [33, 121].  

У публікації Haissaguerre М. зі співавт. [187] продемонстровано, що 

пароксизмальна ФП ініціюється повторними електричними імпульсами, які 

повторюються з високою частотою, і це відбувається переважно в ділянці 

устя легеневих вен. Устя легеневих вен мають унікальні електрофізіологічні 

властивості, порівняно з рештою ЛП, і внаслідок цього місце сполучення 

легенева вена–ліве передсердя є ділянкою, яка має високу схильність до 

тригерної активності й формування кілець мікро-ріентрі.  

Чинниками, які провокують початок ФП, можуть бути ектопічна 

передсердна активність, зміни в частоті синусового ритму та поворотні 

регулярні надшлуночкові тахікардії. Певну роль відіграє активність ВНС 

[104], активація однієї з ланок якої може виступати потужним тригером ФП, 
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що доведено у дослідженні Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation [139, 215]. 

Для оцінки впливу ВНС на хронотропну функцію серця в клінічній практиці 

застосовують метод аналізу ВСР із визначенням стандартних показників та 

типу перебігу пароксизмів ФП [6, 48, 92, 183]. Відомо, що у багатьох 

пацієнтів ФП починається на фоні підвищеного парасимпатичного чи 

симпатичного тонусу [20, 89, 140]. Ще у 1983 році Ph. Coumel описав 

вагусний та адренергічний типи [25, 108]. Виділяють також змішаний, який 

притаманний більшості пацієнтів [18, 99]. Вагусний тип частіше 

зустрічається у чоловіків середнього віку, пароксизми виникають щотижня, 

вночі, тривають декілька годин. Прийом їжі та алкоголю також провокують 

розвиток пароксизму. Адренергічний тип характеризується розвитком 

пароксизму ФП вранці, після фізичного чи психоемоційного напруження, 

наявністю скарг на серцебиття та високою частотою серцевих скорочень [38, 

61, 109]. 

Всі ці чинники здатні призвести до структурного ремоделювання 

передсердь, внаслідок чого прогресує ФП. Проте відповідно до сучасної 

концепції імунозапальна активація в організмі посідає одне з провідних місць 

у патогенезі ФП [145]. Серед маркерів хронічного системного запалення 

інформативним є рівень С-РП в крові. Підвищення його рівня відмічається 

при ІХС [194], ожирінні [209], ЦД [195]. Недостатньо вивченим залишається 

його роль в патогенезі ФП за умови інсулінорезистентності. 

Втрата ендотелієм антитромбогенних властивостей і збільшення 

коагуляційного потенціалу крові з формуванням стійкої хронічної 

гіперкоагуляції є важливою ланкою патогенезу ФП неклапанної етіології [10, 

23, 111, 133, 193, 199, 206].  

З іншої сторони, відомо, що гіперкоагуляція з активацією зсідання 

крові, фібринолізу тромбоцитів є одним із компонентів МС [66]. Основні 

механізми розвитку протромботичних станів пов’язані з атероматозним 

ризиком – ГІ, порушенням толерантності до глюкози, АГ, абдомінальним 
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ожирінням, підвищенням ЛПНЩ з гіперхолестеринемією – компонентами 

МС [11, 52, 217].  

Тромбоемболічні епізоди мають основне значення в структурі 

ускладнень та смертності хворих з ФП [74, 167, 238]. Відсутність повноцінної 

систоли передсердь, порушення їх скоротливої здатності у разі ФП 

спричиняє сповільнення швидкості кровотоку і стаз крові в них [79, 171].  

Ще один потужний незалежний предиктор формування тромбу у вушку 

ЛП і ризику розвитку тромбоемболій у пацієнтів із ФП є ФСК. Ступінь 

вираженості ФСК корелює з дилятацією ЛП та зниженням вигнання крові з 

вушка ЛП [100, 225]. Феномен спонтанного контрастування достовірно 

асоціюється із наявністю ФП та тромбоемболій у анамнезі [98, 127, 222]. При 

проспективному спостереженні ФСК виявився предиктором виникнення ТІА, 

незалежним від віку, статі, наявності СН [142]. 

Ці фактори, поряд із дисфункцією ендотелію та порушеннями в системі 

гемостазу, зокрема, реології крові, посідають провідне місце в патогенезі 

утворення тромбів і, відповідно, тромбоемболій при ФП [85]. 

Метаболічний синдром характеризується не тільки 

інсулінорезистентністю. Він ще асоціюється з дисбалансом між чинниками 

згортання крові й фібринолізу [120], з надмірною активацією тромбоцитів і 

підвищенням їх здатності до агрегації [150], ендотеліальною дисфункцією 

[198] та хронічним запаленням низького ступеня [110]. Всі ці чинники 

слугують передумовою тромботичного стану. Тромбоз і запалення відіграють 

важливу роль не тільки в розвитку гострого ішемічного синдрому, але й у 

процесі атерогенезу. Тому ІХС асоціюється з активацією системи згортання 

крові, що виявляється за підвищеними рівнями мономерів фібрину – маркера 

активації тромбіну, а також Д-димеру – продукту деградації фібрину (ПДФ), 

що утворюються в процесі фібринолізу та відображають наявність 

тромбоутворення в організмі (маркер тромбозу). Крім того, фібрин-мономери 

та Д-димер розглядаються ще і як маркери гіперкоагуляції [223]. 
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Паралельно із гіперкоагуляцією активується власна система 

фібринолізу. При цьому утворюються ПДФ – РФМК та Д-димер. З іншої 

сторони, підвищення рівня РФМК та Д-димеру в плазмі крові характерне для 

активації згортання крові. Причому, чим більша їх концентрація, тим вище 

ризик внутрішньо-судинного тромбоутворення. Тому наявність ПДФ у 

плазмі крові є показником порушення гемостатичного балансу та активації 

згортальної системи крові [7, 111, 223]. Припускають, що вищі рівні Д-

димеру, а також комплексів плазмін-антиплазмін віддзеркалюють 

субклінічний атеротромбоз, спричинений періодичною дестабілізацією 

бляшок, що передує клінічно явній артеріальній оклюзії [2, 73].  

Ендотелій ендокарда є структурним і метаболічним бар'єром між 

кров'ю й тромбогенною тканиною субендокарда. Структурно і 

функціонально інтактний ендокард не зумовлює активації каскаду згортання 

крові і не стимулює порушення параметрів кровотоку зі збільшенням 

турбулентності потоку. При ФП виникає модифікація структури (поява 

дезорієнтації клітин) і порушується функція ендотелію, що супроводжується 

зменшенням або втратою ендотелієм своїх антитромбогенних властивостей. 

Він починає посилено продукувати речовини, що стимулюють процес 

згортання крові (тканинний тромбопластин). Дилатація, перерозтягування, 

зменшення об'єму м'язової маси, дистрофічні зміни ендокарда, фіброеластоз 

призводять до пошкодження ендокардіальної поверхні при ФП. Збільшення 

об'єму передсердь і/або тиску наповнення спричиняє підвищення 

напруження їхніх стінок і призводить до ендотеліальної дисфункції [81, 112], 

що разом зі сповільненням кровотоку збільшує продукцію тромбіну і активує 

тромбоутворення, адгезію тромбоцитів та інших клітинних елементів крові. 

На гемостаз суттєво впливають субендотелій, що вміщує колаген, а 

також кількість і активність клітин гладеньких м'язів, що його продукують. У 

разі загибелі ендотеліальних клітин оголюється субендотелій, що містить 

велику кількість колагену, у контакті з яким відбувається активація системи 

згортання крові. Цей процес реалізується за участі великомолекулярних 
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глікопротеїнів, насамперед фактора Віллебранда (фВ) та фібриногену [23, 

174]. 

Таким чином, порушення фізичної цілісності або біохімічного стану 

ділянки ендотелію призводить до перетворення атромбогенного ендокарда у 

вогнище тромбоутворення через адгезію та агрегацію тромбоцитів і 

додаткових порцій утворення тромбіну. Швидке підвищення концентрації 

тромбіну призводить до утворення з фібриногену великої кількості фібрин-

мономерів. З них деякі не встигають полімеризуватися і можуть з'єднуватися 

з батьківськими молекулами фібриногену з утворенням макромолекулярних 

комплексів [47, 123]. Процес активації фібринолізу, що проходить 

паралельно, досягає в цій стадії свого максимуму, внаслідок чого в кровотоці 

накопичуються продукти деградації фібрину, одним з яких є Д-димер. Разом 

з тим, частина плазміну прямує «шляхом найменшого опору», розщеплюючи 

фібриноген та інші нестабільні продукти його перетворення: фібрин-

мономери і комплекси фібрин-мономерів з фібриногеном. У той же час 

відбуваються фібриноліз і фібриногеноліз, що сприяє ще більшому 

накопиченню в кровотоці ПДФ і фібрину. Таким чином формуються РФМК, 

одні з яких погано згортаються, а інші не згортаються тромбіном зовсім. 

Фібриляція передсердь може призвести до прогресуючого збільшення 

коагуляційного потенціалу крові, стійкої гіперкоагуляції, після чого, 

безумовно, назріває зрив протизгортальних механізмів, який обумовлений 

дисбалансом системи гемостазу загалом. Цей механізм посідає важливе місце 

в патогенезі утворення тромбів і, відповідно, тромбоемболій при ФП [73, 154, 

193]. 

Наявність ПДФ у плазмі крові є показником порушення 

гемостатичного балансу та підтвердженням стану активації чи пригнічення 

згортальної та протизгортальної систем крові [31]. Основні механізми 

розвитку протромботичних станів пов’язані з атероматозним ризиком, 

зокрема, з ГІ [40, 199]. Як відомо, інсулінорезистентність, що лежить в основі 

МС, асоціюється з дисбалансом  між факторами зсідання крові й фібринолізу, 
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активацією тромбоцитів, ендотеліальною дисфункцією та хронічним 

запаленням низького ступеня [132, 200]. Отже, тромбоз і запалення грають 

важливу роль у патогенезі як гострих, так і хронічних ішемічних синдромів, 

у процесі атероґенезу та прогресуванні хвороби. Так, стабільна ІХС 

асоціюється з активацією системи зсідання крові, яку виявляють за 

підвищеними рівнями фібрин-мономерів – маркера активації тромбіну, а 

також Д-димеру – ПДФ, що свідчать про наявність тромбозу [118]. 

Концентрація Д-димеру та запального маркера – С-РП є також 

прогностичними маркерами виникнення гострих коронарних подій [162, 

197].  

Для оцінки ризику розвитку інсульту у пацієнтів з ФП рекомендується 

використовувати шкалу CHA2DS2-VASc [157, 158, 161, 177], яка враховує 

наявність CН, АГ, вік, наявність ЦД, інсульту або ТІА і оцінюється в балах 

[168].  

У проспективному дослідженні NPHS (Northwick Park Heart Study, 

1993) з вивчення ролі коагуляційних факторів у розвитку атеросклерозу і 

таких його ускладнень, як інсульт та ІМ, було встановлено, що впродовж 5 

років спостереження рівень фібриногену тісно і незалежно був пов’язаний зі 

смертністю від ССЗ, серед яких найчастішою є ІХС [207, 227, 238].  

У Гьотебергському дослідженні рівень фібриногену став незалежним 

чинником ризику не лише виникнення інсульту. У разі поєднання високого 

рівня фібриногену з підвищенням АТ, ризик виникнення ІМ також 

збільшувався [174, 230]. 

У досліджені SPAF III показано, що існує незалежний взаємозв’язок 

між рівнем фВ та ризиком виникнення інсульту у пацієнтів із ФП [226, 239]. 

Отже, можна думати, що ожиріння, загальне та абдомінальне, сприяє 

запаленню, гіперкоагуляції та зростанню агрегабельності тромбоцитів. 

Відомим є зв'язок між ожирінням абдомінального типу та активацією 

кров'яних пластинок зі звільненням з них значної кількості тромбогенних 

субстанцій, зокрема, інгібітора активатора плазміногену 1, тромбоксану А2, 
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що зумовлено запальними тригерами [49, 200]. Зростання ІМТ та 

співвідношення ОТ/ОС асоціюється з гіперкоагуляцією й порушеним 

фібринолізом [166]. Все це визначає ожиріння як чинник серцево-судинного 

ризику, частково опосередкованого протромботичним станом. Запалення 

асоціюється зі зниженою чутливістю до інсуліну. Підтвердженням цього є 

результати дослідження, в якому введення цитокінів людям і тваринам 

індукує інсулінорезистентність та гіпертригліцеридемію [195].  

Гіперглікемія та інсулінорезистентність впливають на всі ланки 

системи гемостазу: фібриноліз, коагуляцію та функцію тромбоцитів [186]. 

Зокрема, при гіперглікемії та інсулінорезистентності збільшується 

концентрація інгібітора-1 активатора плазміногену, що пригнічує фібриноліз. 

Зниження чутливості до інсуліну підвищує синтез та експресію факторів 

зсідання VII, VIII та фВ, що стимулює адгезію тромбоцитів до 

субендотеліального шару судинної стінки. Гіперглікемія викликає 

гіперреактивність тромбоцитів та посилює біосинтез тромбоксану. 

Глікозилювання протеїнів мембран тромбоцитів підвищує експресію 

рецепторів Р-селектину та глікопротеїну IIb/IIIa, а інсулінорезистентність 

збільшує внутрішньоклітинну концентрацію кальцію у тромбоцитах, що 

стимулює їх агрегацію [156, 181]. 

Доведена прогностична значущість постпрандіального рівня глікемії в 

розвитку серцево-судинних ускладнень. Надмірне підвищення рівня глюкози 

в крові після їди, з одного боку, є ранньою і найбільш адекватною 

діагностичною ознакою ЦД ІІ типу, із другого – має несприятливе 

прогностичне значення з точки зору серцево-судинних ускладнень, що 

підтверджує одне з досліджень в даній галузі – DECODE (Diabetic 

Epidemiology Collaborative Analysis Of Diagnostic Criteria in Europe) [138].  

Характерна для МС дисліпідемія – зниження концентрації ЛПВЩ та 

підвищення ТГ – асоціюється зі станом гіперкоагуляції та системного 

запалення. Причому, зниження рівня ЛЛВЩ з високим ступенем імовірності 

співвідноситься зі зростанням концентрації РФМК, яке є маркером 
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тромбінемії [154]. Згідно з літературними даними [120], підвищений рівень 

ЛПНЩ може сприяти утворенню тромбіну, шляхом гіперсекреції 

тромбоксану А2 з підвищенням ААТ, тоді як ЛПВЩ здатні посилювати 

антикоагулянтний шлях протеїну С і знижувати генерацію тромбіну [119]. 

Активація тромбоцитів також може бути пов’язана з ендотеліальною 

дисфункцією, а в подальшому – з ремоделюванням судинної стінки [150]. 

Згідно з даними багатоцентрового дослідження UKPDS, важливим 

фактором ризику ІХС є збільшення холестерину ЛПНЩ, підвищення якого 

на 1 ммоль/л призводить до зростання ризику маніфестації ІХС в 1,57 раза 

[58, 112]. В дослідженні Scandinavian Simvastatin Survival Study зниження 

рівня холестерину ЛПНЩ та ЗХ призвело до зниження ризику серцево-

судинної смерті на 55%, а мозкового інсульту – на 62% [56]. Тому збільшене 

співвідношення ЛПНЩ до ЛПВЩ може сприяти тромбозу через дисбаланс в 

генерації тромбіну, що призводить до підвищеної здатності крові до зсідання.  

Рівень Д-димеру має тенденцію до оберненого зв'язку з ФВ ЛШ (τ=–

0,23; p=0,059), що узгоджується з дослідженням M.C. Tataru і співавторів [17, 

223]. Таким чином, дилатація лівих камер серця та зниження систолічної 

функції ЛШ, а також потовщення його стінок і гіпертрофія, показником якої 

є підвищений індекс маси міокарда (ІММ) ЛШ, асоціюються з 

гіперкоагуляцією та запаленням. Описані вище співвідношення 

відображають гемодинамічний вплив на процеси запалення, утворення 

фібрину та фібринолізу при ФП [202]. 

Патогенетичною основою МС, ЦД 2-го типу, гіпертонічної хвороби та 

ІХС є інсулінорезистентність [8, 46, 66, 195].  

Інсулінорезистентність – первинне, селективне та специфічне 

порушення біологічної дії інсуліну, яке супроводжується зниженням 

утилізації глюкози та хронічною компенсаторною ГІ. Тому вважається, що ГІ 

є проявом інсулінорезистентності. Поширеність інсулінорезистентності 

становить 5-25%, а поєднання АГ, ожиріння та інсуліннезалежного ЦД – 

30%. Як правило, вже у віці 50 років у хворих на гіпертонічну хворобу з 
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інсулінорезистентністю МС проявляється комплексом метаболічних 

порушень [4, 57, 64, 166].  

Питання про роль інсулінорезистентності як фактора ризику ІХС 

широко обговорюється вченими. Результати декількох проспективних 

досліджень свідчать про те, що ГІ сприяє розвитку ІХС і є незалежним 

предиктором розвитку ІМ та смерті від ІХС. У дослідженні Helsinki Polismen 

Study, проведеному серед 982 чоловіків без симптомів ІХС, через 9,5 років 

спостереження фатальні та нефатальні ІМ виникали частіше у осіб з більш 

високим рівнем базального та стимульованого інсуліну [63, 126]. У роботах 

деяких авторів було доведено, що в умовах ГІ інсулін спричиняє пряму 

атерогенну дію на стінки судин, стимулюючи процеси проліферації та 

міграції гладком’язових клітин, синтез в них ліпідів, проліферацію 

фібробластів, а також викликає активацію згортальної системи крові і 

зниження активності фібринолізу [8]. Гіперінсулінемія та 

інсулінорезистентність, пов’язана з абдомінальним ожирінням, призводить 

до розвитку дисліпідемії та збільшення ризику виникнення серцево-судинних  

ускладнень [49, 77].   

На сьогоднішній день вважається, що спадковість по відношенню до 

інсулінорезистентності в поєднанні з низькою фізичною активністю та 

надмірним споживанням їжі визначає розвиток ожиріння та тканинної 

інсулінорезистентності і, як наслідок, - компенсаторної ГІ з розвитком 

толерантності до глюкози і формуванням МС [39, 57].  

Доведено, що інсулінорезистентність не виникає спонтанно, а 

ініціюючим фактором як інсулінорезистентності, так і всього метаболічного 

каскаду частіше всього є ожиріння [12].  

Відомо, що збільшення індексу HOMA-IR, який є критерієм ступеня 

інсулінорезистентності, вказує на зниження чутливості периферійних тканин 

до інсуліну [40, 77]. 

Ступінь кардіоваскулярного ризику при ожирінні залежить від 

розподілу жирової тканини в організмі та значно вищий при переважному 
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розташуванні жиру в ділянці тулуба [5]. Інтраабдомінальні адипоцити мають 

велику кількість ß-адренорецепторів, кортикостероїдних та андрогенних 

рецепторів і відносно меншу щільність альфа-2-адренорецепторів та 

рецепторів до інсуліну [52]. Це визначає високу чутливість вісцеральної 

жирової тканини до ліполітичної дії катехоламінів і низьку чутливість до 

антиліполітичної дії інсуліну.    

Відомо, що адипоцити вісцеральної жирової тканини секретують вільні 

жирні кислоти, що потрапляють у портальну вену печінки. Високі 

концентрації вільних жирних кислот пригнічують поглинання інсуліну 

печінкою, що призводить до ГІ та відносної інсулінорезистентності, яка 

поєднується з гіперглікемією та гіпертригліцеридемією [2, 103]. Крім того, на 

фоні накопичення великої кількості жиру та глюкози в адипоцитах на їх 

поверхні зменшується щільність інсулінових рецепторів, що у свою чергу 

призводить до розвитку інсулінорезистентності у жировій тканині [26]. 

Наявність інсулінорезистентності жирової тканини сприяє ГІ, яка, 

пригнічуючи розпад жирів, зумовлює прогресування ожиріння [113]. 

Розвивається "хибне коло": інсулінорезистентність – гіперінсулінемія – 

ожиріння – інсулінорезистентність [46, 119]. 

Особливу увагу як прогностичному фактору захворювань серцево-

судинної системи дослідники приділяють концентрації ТГ. В Gothenburg 

Study було показано, що гіпертригліцеридемія є незалежним фактором 

ризику розвитку ІХС [56]. За результатами Prospective Cardiovascular Munster 

Study, підвищення рівня ТГ у крові на 1 ммоль/л збільшує ризик розвитку 

ІХС протягом 8 років на 76% у жінок і на 31% у чоловіків [58].  

Вільні жирні кислоти в печінці утилізуються двома шляхами: по-

перше, вони активують глюконеогенез, сприяючи збільшенню продукції 

глюкози та зниженню активності фосфатидилінозитол-3-кінази інсулінового 

рецептора, порушуючи транспорт глюкози всередину клітини, що 

призводить до розвитку гіперглікемії (ефект ліпотоксичності); по-друге, 

вільні жирні кислоти використовуються для синтезу ТГ [52]. Підвищене 
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надходження вільних жирних кислот до печінки та інсулінорезистентність 

гепатоцитів призводить до підвищення синтезу ТГ і ЛПДНЩ. В умовах 

інсулінорезистентності знижується активність ліпопротеїдліпази, що 

контролюється інсуліном. Виникає характерний тип дисліпідемії: 

підвищення концентрації ЛПДНЩ, ТГ, ЛПНЩ і зменшення концентрації 

ЛПВЩ (змішаний тип дисліпідемії – ІІб по Фрідріксону). Останній 

супроводжується збільшенням концентрації атерогенних ліпопротеїнів із 

високою молекулярною масою, що призводить до збільшення в’язкості 

плазми, збільшення загального периферійного опору судин (ЗПОС) та, 

відповідно, до підвищення АТ [14, 113, 247].    

Ожиріння та інсулінорезистентність сприяють більш ранньому та 

швидшому розвитку атеросклерозу. Так, за результатами Фремінгемського 

дослідження, збільшення маси тіла на 10% супроводжується підвищенням 

концентрації холестерину у плазмі крові на 0,3 ммоль/л [169, 175]. 

Гіперінсулінемія є незалежним фактором ризику серцево-судинної патології, 

а інсулінорезистентність та МС – незалежними предикторами ризику 

розвитку ІХС [180].   

У наш час доведено негативний вплив РААС на виникнення та 

прогресування ФП [135, 151]. Ангіотензин ІІ визнано ключовим 

компонентом пресорних гуморальних систем, що приймає участь не тільки в 

регуляції АТ, а й в проліферації фібробластів, гіпертрофії серця, розвитку 

аритмій та ремоделюванні серця і судин [51]. При ФП спостерігаються 

різноманітні зміни інтракардіальної РААС, включаючи залучення локальних 

концентрацій ангіотензин-перетворювального фермента в міокарді, що може 

відображати стимулюючий вплив на процеси ремоделювання [235].  

Одним з основних компонентів МС є АГ, механізм розвитку якої тісно 

пов'язаний з інсулінорезистентністю. Зокрема, в умовах 

інсулінорезистентності та компенсаторної ГІ відбувається стимуляція 

симпатоадреналової системи [140, 179], посилюється реабсорбція натрію в 

нефронах під впливом альдостерону та води під впливом вазопресину, що 
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обумовлює затримку рідини, підвищується вміст внутрішньоклітинного 

кальцію та натрію, викликаючи спазм судин і збільшення ЗПОС [153]. 

Підвищення ЗПОС призводить до зниження ниркового кровотоку, що 

викликає активацію РААС і формування АГ [179].  

З одного боку, активність РААС підвищується для підтримки АТ, що 

обумовлює захист клубочкової фільтрації за умови ниркової гіпоперфузії. З 

іншого боку, тривала активація РААС призводить до порушення функції 

нирок шляхом прямої системної вазоконстрикції з боку симпатичної нервової 

системи та за рахунок вивільнення вазопресину. У подальшому стимуляція 

синтезу альдостерону призводить до затримки натрію і води нирками, 

зниження калію та магнію, збільшення кальцію, гіперволемії зі збільшенням 

ЗПОС, що у свою чергу зумовлює зниження периферійного ниркового 

кровотоку, активацію РААС і формування АГ, утворюючи так зване "хибне 

коло" [160]. 

Ренін-ангіотензин-альдостеронова система, 90% якої закладено в 

судинній стінці [29, 152], у даний час привертає увагу багатьох дослідників у 

зв’язку з її значенням у прогресуванні ФП та хронічної СН [35, 60]. 

Одночасно в розвитку ФП мають значення мікроциркуляторні та 

гемостазіологічні порушення [60]. Дані літератури свідчать про порушення 

функціональної активності тромбоцитів уже на ранній стадії АГ, що 

проявляється підвищенням їх агрегаційної активності та чутливості до 

індукторів агрегації. Причинами зростання агрегаційної активності 

тромбоцитів при АГ можуть бути активація симпато-адреналової системи (за 

рахунок гіперкатехоламінемії), РААС з підвищенням концентрації реніну 

плазми, що провокує утворення внутрішньосудинних еритроцитарно-

тромбоцитарних агрегатів та  вивільнення аденозиндифосфату [60, 84].  

Доведено існування автономної внутрішньоорганної або тканинної 

РААС в різних органах, зокрема в серці, нирках, печінці. Активація РААС є 

одним із ключових моментів розвитку міокардіального фіброзу, крім того, 

вона впливає на скоротливість передсердь [235].  
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На даний час активно вивчається роль підвищеного рівня альдостерону 

на розвиток ФП. Відомі механізми проаритмічної дії гіперальдостеронемії: 

фіброз передсердь, апоптоз, гіпертрофія, запалення [135, 151, 236].  

Альдостерон – мінералокортикоїд, який синтезується в корі 

наднирників, у гломерулярній зоні. Синтез альдостерону та його секреція 

регулюється ангіотензином II та калієм. Невелика кількість альдостерону 

може синтезуватися екстраадреналовими органами, які мають паракринну 

або автокринну функцію, зокрема в міокарді [152].  

Метаболізм альдостерону відбувається в печінці і нирках. У печінці 

утворюється метаболіт 3-глюкоронід, 30-40% якого виділяється із сечею. У 

нирках утворюється кон’югат альдостерону – альдостерон-18-оксо-

глюкоронід, 5-10% якого виділяється із сечею [152]. Основною функцією 

альдостерону є збільшення реабсорбції натрію та секреції калію в дистальних 

канальцях нефрона. Його дія починається після зв’язування з 

мінералокортикоїдними рецепторами, які знаходяться в нирках, кишечнику, 

потових залозах, головному мозку, гладеньких м’язах судинної стінки, серця 

та виконують роль важливого медіатора між АГ і ССЗ [76, ]. У хворих на АГ, 

особливо в старших вікових групах, відмічається підвищений рівень 

альдостерону в поєднанні зі зниженою активністю реніну плазми, що 

пояснює розвиток синдрому вторинного альдостеронізму [77]. 

Висока активність РААС, особливо місцевої, тканинної, сприяє 

гіпертрофії кардіоміоцитів, проліферації фібробластів, пригніченню 

активності колагеназ та розвитку міокардіального фіброзу. Такі зміни в 

передсердях сприяють розвитку електричного ремоделювання та 

суправентрикулярних аритмій, зокрема ФП [91, 135]. Циркулюючий і 

тканинний альдостерон, впливаючи на рецептори кардіоміоцитів, активує 

фібробласти, що призводить до збільшення синтезу колагену, росту 

колагенового матриксу і до розвитку інтерстиціального фіброзу, а це, у свою 

чергу, підвищує ремоделювання передсердь, посилює "жорсткість" ЛШ, 

стимулює діастолічну дисфункцію і прогресування СН [60, 212]. Проте 
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недостатньо вивченим залишається питання особливостей впливу 

альдостерону на ці процеси в умовах інсулінорезистентності. 

При дисфункції ендотелію, спричиненій вільними радикалами, 

окисленими ліпопротеїнами, ініціюється згортання крові, змінюється 

фенотип ендотеліальних клітин із тромборезистентного в прокоагуляційний, 

прозапальний і вазоконстрикторний стан. З огляду на зв’язок ускладнень 

атеросклеротичного ураження зі змінами гемостазу, а також збільшений 

ризик летальності у хворих на ФП при підвищеній активності реніну плазми, 

ймовірною є роль РААС і в розвитку гемокоагуляційних порушень при ФП 

[10, 231, 236, 240].  

При цьому даних про зіставлення показників активності РААС і 

внутрішньосудинного гемостазу при ФП, СН на тлі інсулінорезистентності в 

літературі ми не знайшли. 

Важливим фактором, що вносить суттєвий вклад у розвиток серцево-

судинних ускладнень, є ендотеліальна дисфункція [21, 43, 110, 148, 188, 198]. 

На сьогодні доведено, що судинному ендотелію належить важлива роль у 

розвитку атеросклеротичних змін судинної стінки, ремоделюванні судин та 

ангіогенезі [56, 59, 204]. Дисфункція ендотелію мікросудин є незалежним 

предиктором гострих кардіоваскулярних подій у пацієнтів із ФП [19, 122, 

124, 173, 231]. 

В ендотелії виробляються і виділяються в кров вазоактивні речовини: 

вазодилятатори (оксид азоту (NO), ендотеліальний гіперполяризуючий 

фактор, простациклін) та вазоконстриктори (ангіотензин ІІ, ендотелін-1, 

простагландин F2, тромбоксан А2) [43, 163].  

Вивчення гуморальних і клітинних факторів [120], які відіграють 

важливу роль у процесах вазорегуляції та тромбоутворення призводить до 

формування нової патогенетичної концепції розвитку ІХС в рамках ко- і 

поліморбідних станів [59, 150]. Встановлено, що запальний процес, який 

характеризується активацією та проліферацією ендотеліальних і гладких 

міоцитів, утворенням цитокінів та інших прозапальних медіаторів, зокрема 
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окиснених ЛПНЩ, відіграє важливу роль у формуванні захворювань серця 

[112]. Саме запальний процес сприяє процесу дестабілізації 

атеросклеротичної бляшки та утворенню тромбу [119]. Результати 

експериментальних та клінічних досліджень останніх років підтвердили 

теорію про причинно-наслідковий зв'язок між виникненням і/або 

прогресуванням атеросклерозу та функціональним станом ендотелію [94].  

Ендотелій є активним метаболічним посередником між кров'ю та 

екстраваскулярними тканинами, приймає участь не тільки в адаптативній 

регуляції коронарного кровообігу відповідно до потреб міокарда в кисні, але 

і в продукції про- та протизапальних факторів [59, 65]. 

Дисфункція ендотелію – це, перш за все, дисбаланс між продукцією 

вазодилатуючих, ангіопротекторних, антипроліферативних факторів (NO, 

простациклін, тканинний активатор плазміногену, С-тип натрійуретичного 

пептиду), з одного боку, і вазоконстрикторних, протромботичних, 

проліферативних факторів (ендотелін, тромбоксан А2, інгібітор тканинного 

активатора плазміногену), з іншого боку [200]. NO бере участь в регуляції та 

ремоделюванні судинної стінки, пригнічує експресію генів, адгезію і 

агрегацію тромбоцитів, інгібує міграцію і проліферацію гладком’язових 

клітин [188]. 

Серед механізмів структурного або електричного ремоделювання 

передсердь незалежним предиктором ризику розвитку ФП визнано хронічне 

системне запалення, маркером якого є С-РП [162, 194]. Відомо, що навіть 

невелике підвищення концентрації С-РП може відображати субклінічний 

процес запалення в судинній стінці [163, 164]. 

Одним із перших значних досліджень, що виявили зв’язок між 

підвищенням С-РП та частотою ІМ, було дослідження CARE (Cholesterol and 

Recurrent Events). У дослідження було включено 4159 хворих, що перенесли 

ІМ із нормальним рівнем ліпідів і отримували терапію статинами протягом 5 

років [164]. На фоні терапії стійке зниження рівня холестерину ЛПНЩ на 

32% супроводжувалось зниженням смертності на 24%, а частоти інсультів – 
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на 31%, що було достовірно в порівнянні з плацебо. У хворих з перенесеним 

ІМ підвищений рівень С-РП при подальшому спостереженні чітко 

поєднувався з ризиком судинних ускладнень. 

Згідно даних літератури наявність хронічного системного запалення 

може виступати тригером ФП [19, 65]. На сьогодні відомо більше 10 великих 

досліджень, що підтверджують роль С-РП як незалежного чинника ризику 

розвитку кардіо- та цереброваскулярних захворювань [56, 70, 110]. У 

метааналізі 2557 випадків судинних ускладнень, що розвинулися протягом 8 

років спостереження, було показано, що у пацієнтів з концентрацією С-РП 

>2,4 мг/л у подальшому спостерігається дворазове збільшення ризику 

розвитку судинних катастроф порівняно з пацієнтами з концентрацією С-РП 

в межах <1 мг/л [94]. 

Вважають, що підвищення рівня С-РП є незалежним предиктором, що 

характеризує ризик виникнення ФП у великої кількості досліджених 

пацієнтів, яким була проведена ангіографія [122]. У метааналізі дослідження 

JUPITER зростання базального рівня С-РП асоціювалося з виникненням ФП 

[124]. 

У дослідженні NHANES III (National Health and Nutrition Examination 

Survey III) при вивченні проспективних даних 8850 чоловіків та жінок старше 

40 років виявили, що навіть з урахуванням всіх класичних факторів ризику 

підвищення концентрації С-РП крові (>50,5 мг/л) асоціюється з високим 

ризиком розвитку інсульту [125]. 

Припускають, що патофізіологія ФП включає запальний механізм, 

тому автори оцінюють С-РП як новий маркер ризику ФП і пропонують 

призначати протизапальну терапію. У хворих з ФП було виявлено епізоди 

запалення, які не взаємодіють з каскадом коагуляції, причому наявність 

запалення асоціюється з постійною формою ФП, яку спостерігали протягом 1 

року [129]. Показано, що С-РП не лише є маркером запалення у хворих з ФП, 

але й відіграє активну патофізіологічну роль [128, 232]. Серед  пацієнтів з 
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ФП було виявлено підвищений рівень С-РП порівняно з пацієнтами з 

синусовим ритмом [231].  

У дослідженні із залученням 5806 пацієнтів [163], яке тривало 7,8 

років, оцінювали роль С-РП як предиктора розвитку ФП. Початково була  

ФП у 315 (5%) пацієнтів. Виявлено, що пацієнти з високим рівнем С-РП 

більше схильні до розвитку ФП, ніж пацієнти з низьким рівнем С-РП (7,4% 

проти 3,7%). Тому С-РП асоціюється не лише з наявністю ФП, але й є 

маркером високого ризику для подальшого розвитку ФП.  

В літературі наявні поодинокі відомості про існування кореляційного 

зв’язку між рівнем С-РП в плазмі та традиційними факторами ризику – віком, 

курінням, ІМТ, САТ та ДАТ, рівнями ЗХ, ТГ, фібриногеном та Д-димером 

[137]. Виявлено достовірну зворотну кореляцію між рівнем С-РП в плазмі з 

інтенсивністю фізичного навантаження та рівнем ЛПВЩ [194, 198]. 

Висловлено припущення, що підвищення рівня С-РП відображає  

процес системного запалення та сприяє структурному ремоделюванню 

передсердя, що особливо виражене при персистуючій формі ФП. Але до 

цього часу незрозуміло, чи запалення є одним із чинників виникнення і 

прогресування аритмії, чи власне персистенція ФП призводить до активації 

запальних реакцій. Недостатньо вивченим залишається питання участі С-РП 

в формуванні типів і форми ФП при СН та інсулінорезистентності. Отже, 

протромботичні зміни гемостазу, порушення толерантності до глюкози і 

ендотеліальна дисфункція тісно пов’язані з АГ, ожирінням і сприяють 

розвитку і прогресуванню атеросклерозу, серцево-судинних ускладнень, 

зокрема, ФП та СН. Проте потребують подальшого вивчення патогенетичні 

ланки цього коморбідного стану за наявності інсулінорезистентності.  

Отже, у хворих на АГ із вперше виявленою ФП та СН з метаболічними 

порушеннями підвищення кардіоваскулярного ризику залишається 

недостатньо обґрунтованим. Тому вивчення впливу інсулінорезистентності 

на взаємозв’язки між показниками системи гемостазу, ліпідного спектру 

крові, маркерами ендотеліальної дисфункції, варіабельності серцевого ритму 
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та структурно-функціональними параметрами серця сприятиме покращенню 

визначення додаткової діагностичної інформативності і прогностичної 

значимості індивідуального кардіоваскулярного ризику. 

Вище сказане обґрунтовує актуальність та доцільність нашого 

дослідження.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота виконана на клінічній базі кафедри внутрішньої 

медицини стоматологічного факультету імені професора М. М. 

Бережницького ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний 

університет" – терапевтичне відділення №1 Івано-Франківської ЦМКЛ. 

 

2.1. Матеріал дослідження 

Обстежено 139 хворих на АГ з уперше виявленою ФП, СН та 

метаболічними порушеннями, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

терапевтичному відділенні №1 ЦМКЛ м. Івано-Франківська впродовж 2009-

2014 років.  

Згідно з рекомендаціями по діагностиці та лікуванню ФП (2014) [27], 

хворих було розподілено на клінічні групи за рівнем ЕІ в крові та формою 

ФП: І група – 53 хворих з нормальним рівнем ЕІ в крові (8-20 мкОд/мл) 

натще та через 2 години після навантаження глюкозою: серед них – 19 

хворих із пароксизмальною формою ФП, 6 – із персистуючою, 28 – із 

перманентною; ІІ група – 42 хворих із реактивною ГІ (натще ЕІ в межах 

норми, через 2 години після навантаження > 20 мкОд/мл): серед них – 11 

хворих із пароксизмальною, 3 – із персистуючою, 28 – із перманентною 

формами ФП; ІІІ група – 44 хворих зі спонтанною ГІ (рівень ЕІ натще та 

через 2 години після навантаження глюкозою > 20 мкОд/мл): серед них – 5 – 

із пароксизмальною, 3 – із персистуючою, 36 – із перманентною формою ФП 

(рис. 2.1). Групу контролю склали 20 практично здорових осіб.  

Розподіл обстежених хворих за віком проведено згідно міжнародної 

класифікації вікових періодів, прийнятої на Міжнародному симпозіумі ВООЗ 

з проблем геронтології.  

Діагноз АГ, вперше виявленої ФП та СН верифікували на основі 

Протоколу надання медичної допомоги згідно з Наказом МОЗ України №436 
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«Кардіологія» від 03.07.2006 р. з урахуванням рекомендацій Української 

асоціації кардіологів [28, 95], Європейського товариства гіпертензії 

(ЄТГ)/Європейського товариства кардіологів (ЄТК) [176, 244, 245], EHRA, 

Рекомендацій робочої групи з порушеннь ритму серця Асоціації кардіологів 

України [246]. За норму приймали рівень АТ <140/90 мм рт. ст. [245]. Стадію 

хронічної СН встановлювали за класифікацією М.Д. Стражеска і В.Х. 

Василенка, ФК – за критеріями NYHA (Нью-Йоркської асоціації серця) [14, 

244]. 

Рис. 2.1. Розподіл хворих залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові. 

 

Оцінка метаболічних порушень проводилася згідно критеріїв ATP III 

(2001) [26, 247]: 

1) абдомінальний тип ожиріння, визначений за ОТ (у чоловіків – 

понад 102 см,  у жінок – понад 88 см); 

2) рівень ТГ > 1,7 ммоль/л; 

3) рівень ЛПВЩ (у чоловіків – ˂ 1,03 ммоль/л, у жінок – ˂ 1,29 

ммоль/л); 

4) рівень АТ >130/85 мм рт.ст.; 

5) рівень глюкози в плазмі крові натще > 6,1 ммоль/л. 

У всіх хворих в анамнезі відмічалась наявність АГ, ІХС з дифузним або 

вогнищевим кардіосклерозом, СН ФК І-ІІ та ознаками метаболічних 

38,13%

30,22%

32,65%

I група II група III група
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порушень. У 65 (46,76%) випадках пацієнти були госпіталізовані ургентно 

бригадою швидкої медичної допомоги з приводу симптомів, пов’язаних із 

ФП, у 74 (53,23%) – планово по направленню поліклінік. У 81 пацієнта ФП 

вперше зареєстровано протягом останнього місяця по ЕКГ, в 58 – при 

проведенні ХМ ЕКГ. В усіх випадках тривалість епізоду ФП складала від 30 

с. 

Критеріями виключення були: стабільна стенокардія напруги ФК ІІІ – 

IV, гострий коронарний синдром, нестабільна стенокардія, ІМ, СН ФК ІІІ – 

IV NYHA, інсульт, ТІА, рефрактерна АГ, захворювання щитоподібної залози, 

онкологічні захворювання, нейропсихічна патологія, яка може впливати на 

комплайенс між пацієнтом та лікарем, відмова пацієнтів від участі в 

дослідженні та в підписанні інформованої згоди. 

Проведення дослідження ґрунтувалось на засадах етичних принципів 

щодо наукових досліджень із включенням людей (Хельсінська декларація) та 

положень рекомендацій належної клінічної практики (GSP – good clinical 

practice). Дизайн дослідження був затверджений комісією з питань етики 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”. Усі 

обстежені пацієнти підписували інформовану згоду на участь у дослідженні. 

Дослідження проведено як відкрите, контрольоване, порівняльне у 

паралельних групах. Хворих обстежували при поступленні в стаціонар, через 

2 місяці та через 1 рік. 

Хворим проведено повне клініко-лабораторне обстеження на основі 

ретельного вивчення скарг, особливостей перебігу захворювання, анамнезу 

захворювання та анамнезу життя, розвитку ускладнень та об’єктивних змін 

показників хвороби.  

За даними анамнезу тривалість АГ у 28 (20,14%) випадках становила 

до 5 років; у 54 (38,85%) – 5 – 10 років; у 34 (24,46%) – 10 – 15 років; у 23 

(16,54%) – > 15 років.  

Після встановлення діагнозу АГ, вперше виявленої ФП та оцінки 

критеріїв включення і виключення хворим призначено базову 
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антигіпертензивну терапію з включенням інгібіторів 

ангіотензинперетворювального фермента (АПФ) / антагоністів рецепторів 

ангіотензину ІІ, діуретиків, не дигідропіридинових антагоністів кальцію 

тривалої дії / селективних блокаторів β1-адренорецепторів (за винятком 

протипоказань та непереносимості), антиаритмічну терапію із застосуванням 

аміодарону / дигоксину / блокаторів β1-адренорецепторів, антитромботичну 

терапію, статини та омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Добові дози 

препаратів підбирали індивідуально для отримання оптимального ефекту. 

На амбулаторному етапі до поступлення в стаціонар хворі отримували 

антигіпертензивне лікування: еналаприл/кандесартан – 56 (40%) хворих; 

діуретики (гіпотіазид/індапамід/торасемід) – 67 (48%); антагоністи кальцію 

тривалої дії (амлодипін) – 20 (14%); блокатори β1-адренорецепторів 

(бісопролол/метопролол) – 37 (27%); статини (аторвастатин / симвастатин) – 

18 (13%); антитромбоцитарні засоби: ацетилсаліцилова кислота – 62 (45%), 

варфарин (із титруванням дози до досягнення МНС у межах 2,0 – 3,0) – 48 

(35%). Антиаритмічні засоби пацієнти не отримували, оскільки ФП була 

вперше виявлена при направленні в стаціонар чи під час госпіталізації. 

Рішення щодо стратегії лікування приймали індивідуально за даними 

анамнезу та клініко-інструментального обстеження. У 35 (25,17%) випадках 

синусовий ритм відновився самостійно до 2 діб. У 21 (15,11%) випадку після 

дообстеження та попередньої антитромбоцитарної підготовки для 

відновлення синусового ритму застосовували аміодарон. Одинадцять (7,91%) 

пацієнтів було скеровано для проведення електричної кардіоверсії. У 14 

(10,07%) пацієнтів із тривалістю пароксизму більше 7 діб ритм відновлювали 

планово, після виконання черезстравохідної ехокардіографії та 

антикоагулянтної підготовки. У разі вперше встановленої постійної ФП, а 

також у випадках безсимптомних пароксизмів ФП обмежувалися контролем 

частоти серцевих скорочень (ЧСС). Для контролю ЧСС використовували 

селективні блокатори β1-адренорецепторів. В умовах стаціонару, з метою 
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профілактики пов’язаних із ФП ускладнень в усіх випадках, згідно з 

сучасними рекомендаціями [27, 28, 95], призначали антитромботичні засоби.  

 

2.2. Методи дослідження 

Застосовувалися наступні методи обстеження хворих: моніторинг 

скарг, анамнезу хвороби та анамнезу життя, критеріїв об’єктивного 

обстеження.  

З метою оцінки ступеня ожиріння визначали наступні антропометричні 

показники: маса тіла (кг), зріст (см), ОТ (см), ІМТ. За формулою Кетле: ІМТ 

= маса тіла/ріст (кг/м
2
). Індекс маси тіла трактували як нормальний при 

показнику в межах 18,5 – 24,9 кг/м
2
, надлишкова маса тіла при ІМТ у межах 

(25,0 – 29,9) кг/м
2
), ожиріння І ступеня при ІМТ у межах (30,0 – 34,9) кг/м

2
), 

ожиріння ІІ ступеня при ІМТ в межах (35,0 – 39,9) кг/м
2
), ожиріння ІІІ 

ступеня при ІМТ > 40,0 кг/м
2
 [90].  

Показник ОТ використовували для оцінки ступеня абдомінального 

ожиріння, для чого проводили виміри на рівні середини відстані між нижнім 

краєм реберної дуги та верхівкою гребеня тазової кістки. Обвід талії вважали 

нормальним, якщо він не перевищував 88 см у жінок і 102 см у чоловіків 

[66].  

Для оцінки пов’язаних із ФП симптомів використовували шкалу EHRA 

[27, 246], у якій EHRA І трактували як відсутність симптомів; EHRA ІІ – 

«легкі» симптоми, що не порушують звичайну щоденну активність; EHRA ІІІ 

– «важкі» симптоми, що порушують звичайну щоденну активність; EHRA ІV 

– «інвалідизуючі» симптоми, що виключають звичайну щоденну фізичну 

активність. Кожну з найбільш поширених скарг (серцебиття, задишка, 

набряки, запаморочення) оцінювали за чотирибальною шкалою: 0 балів – 

немає; 1 – турбують незначно; 2 – турбують помірно; 3 – турбують значно. 

Стратифікацію ризику виникнення інсульту та тромбоемболій у хворих 

на ФП проводили за допомогою шкали CHA2DS2-VASc [157]. Модель оцінки 

ризику за цією шкалою заснована на бальній системі, де 2 бали 



45 

 

 

нараховуються за наявність в анамнезі перенесеного інсульту або ТІА, вік 

>75 років та по 1 балу за наявність АГ, ЦД, СН, судинної патології, жіночу 

стать [158, 168]. Для оцінки ризику геморагічних ускладнень використано 

шкалу HAS-BLED, в якій враховується наявність АГ із рівнем АТ >160 мм 

рт. ст., порушення функції нирок або печінки, інсульт, геморагічні 

ускладнення в анамнезі, лабільне МНС, вік >65 років, прийом лікарських 

препаратів (антитромбоцитарних, нестероїдних протизапальних) чи 

вживання алкоголю [139, 185]. 

Усім хворим проводилось щоденне визначення ЧСС та дефіциту 

пульсу. Вимірювання АТ проводилось згідно "Правил вимірювання АТ", 

рекомендацій ВООЗ (1996) [242]. Рівень АТ реєстрували в положенні 

хворого сидячи, у стані спокою, після попереднього відпочинку протягом 10 

хв тричі на обох руках за методом Короткова з використанням стандартного 

сфігмоманометра та манжетки відповідного розміру.  

Для функціонального дослідження серцево-судинної системи впродовж 

2009-2014 років усім пацієнтам проводили ЕКГ та ХМ ЕКГ з визначенням 

ВСР за стандартними показниками [210, 233] з використанням апарату ЕС-

3Н/АВР і комп'ютерних програм Cardiospy ECG Holter (Labtech Ltd, 

Угорщина). Визначали наступні часові та частотні показники:  

SDNN (мс) – стандартне відхилення величин нормальних RR-

інтервалів за період спостереження, який відображає інтегральний вплив 

вегетативних механізмів регуляції на синусовий ритм;  

SDANN (мс) – стандартне відхилення середніх за 5 хв значень 

інтервалів RR, що застосовуються для оцінки низькочастотних компонентів 

ВСР;  

RMSSD (мс) – корінь квадратний суми квадратів різниці величин 

послідовних пар RR-інтервалів. 

SDNNind (мс) – середнє значення стандартних відхилень NN 

інтервалів, обчислених через п’ятихвилинні проміжки на протязі всього 

запису;  
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pNN50 (%) – процент сусідніх NN інтервалів, різниця між якими 

перевищує 50 мсек; 

LF (мс2) – спектральна потужність низькочастотного компонента 

(діапазон 0,040-0,150 Гц); 

HF (мс2) - спектральна потужність високочастотного компонента 

(діапазон 0,150-0,400 Гц); 

VLF (мс2) - спектральна потужність дуже низької частоти (діапазон 

0,003-0,040 Гц); 

LF/HF – відношення спектральної потужності низькочастотного 

компонента до спектральної потужності високочастотного компонента.  

За даними ХМ ЕКГ виділили три типи пароксизмів ФП: вагусний, 

адренергічний та змішаний [105, 108, 131]. У 40 (28,77%) пацієнтів виявлено 

вагусну форму ФП, серед них у 11 (27,50%) хворих із нормальним рівнем ЕІ 

в крові та у 29 (60,42%) – з ГІ. У 49 (35,25%) випадках переважав 

адренергічний тип ФП, серед них у 19 (38,77%) – з нормальним рівнем ЕІ та 

у 30 (61,22%) – з ГІ. У 50 (35,97%) випадках виявлено змішаний тип, серед 

них у 23 (45,10%) – з нормальним рівнем ЕІ в крові та у 27 (54,00%) – з ГІ.  

Амбулаторно хворі вели звичайний спосіб життя, виконуючи побутові 

фізичні та психоемоційні навантаження. Пацієнти вели добовий щоденник із 

занесенням до нього відчуттів фізичного та психологічного дискомфорту. 

Хибні результати не враховувались внаслідок віднесення їх до 

артефактів або наявних ознак порушення роботи системи "електронний 

датчик". 

Стан серцевої гемодинаміки вивчали методом ЕхоКГ на ехокардіографі 

"Sonoace-4800" ("Medison", Korea) в М- і В-режимі з парастернальної, 

субкостальної, супрастернальної та апікальної позицій. Визначали наступні 

показники: кінцевий систолічний розмір ЛШ (КСР ЛШ), см; кінцевий 

діастолічний розмір ЛШ (КДР ЛШ), см; кінцевий систолічний об'єм ЛШ 

(КСО ЛШ), мл; кінцевий діастолічний об'єм ЛШ (КДО ЛШ), мл; ударний 

об’єм (УО), мл; товщину міжшлуночкової перегородки (ТМШП), см; 
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товщину задньої стінки ЛШ (ТЗС ЛШ), см; ФВ ЛШ, %. 

 Масу міокарда ЛШ (ММ ЛШ, г) обчислювали за формулою Penn-

Convention [178]: 

ММ ЛШ = 1,04 ×([КДР+ТЗС ЛШ+ТМШП]
3
-[КДР]

3
)-13,6, 

де ММ ЛШ – маса міокарда лівого шлуночка; 

КДР – кінцевий діастолічний розмір; 

ТЗС ЛШ – товщина задньої стінки лівого шлуночка; 

ТМШП – товщина міжшлуночкової перегородки. 

 

 Площу поверхні тіла (ППТ) розраховували за формулою [178]: 

ППТ = 1 + (МТ + Зр – 160) / 100, 

де: МТ – маса тіла, кг; Зр – зріст, см.  

 

 Індекс ММ ЛШ, г/м
2
 розраховували за формулою [178]: 

ІММ ЛШ = ММ ЛШ : площу поверхні тіла (м
2
), 

де ІММ ЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка. 

За норму приймали показник ІММ ЛШ не більше 125 г/м
2 
для чоловіків 

і не ≥110 г/м
2
для жінок. 

 

 Відносну товщину стінки ЛШ (ВТС ЛШ) обчислювали за 

формулою [178]: 

ВТС ЛШ = (ТЗС ЛШ + ТМШП) : КДР ЛШ, 

де ВТС ЛШ – відносна товщина стінки лівого шлуночка; 

ТЗС ЛШ – товщина задньої стінки лівого шлуночка; 

ТМШП – товщина міжшлуночкової перегородки; 

КДР ЛШ – кінцевий діастолічний розмір лівого шлуночка. 

 За норму приймали показник (0,42±0,05). 

Для визначення характеру структурно-геометричного ремоделювання 

ЛШ застосовували розподіл за А. Ganau [178] із врахуванням Рекомендацій 

робочої групи з лікування артеріальної гіпертензії ЄТГ/ЄТК (2003) [178]: 
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1. Нормальна геометрія – ІММ ЛШ<норми, ВТС<0,45. 

2. Концентричне ремоделювання – ІММ ЛШ<норми, ВТС>0,45. 

3. Ексцентрична гіпертрофія – ІММ ЛШ>норми, ВТС<0,45. 

4. Концентрична гіпертрофія – ІММ ЛШ>норми, ВТС>0,45. 

Для дослідження показників гемостазу здійснювали забір венозної 

крові з ліктьової вени полістироловим шприцом у центрифужні градуйовані 

пробірки з пробкою, що містили 1 мл стабілізатора (3,8 % розчину натрію 

цитрату) і 4 мл крові, що є загальноприйнятим для коагулологічних 

досліджень [7, 22, 41]. 

Для характеристики стану коагуляційної ланки гемостазу визначали 

наступні показники: 

 для визначення МНС використовували стандартизований 

тромбопластин з міжнародним індексом чутливості 1,42. 

За норму приймали рівень МНС в межах 0,83±0,02. 

 концентрацію фібриногену в плазмі крові ваговим методом за Р.А. 

Рутберг [7]. 

За норму приймали рівень фібриногену 3,04±0,52 г/л. 

 ПтІ в плазмі крові за методом A.J. Quick [7]. 

За норму приймали коливання рівня ПтІ в межах (90,6 – 111,5%). 

 РФМК визначали ортофенантроліновим тестом за допомогою набору 

реагентів фірми "Технологія-Стандарт" (Росія).  

За норму приймали рівень РФМК 3,80±0,85 мг/мл. 

Тромбоцитарну ланку гемостазу оцінювали за показниками ААТ [22] 

за допомогою агрегометра АР 2110 ”Солар” (Білорусія) з використанням 

аденозиндифосфату 2,5 мкмоль/л. Реєстрація агрегатограм дозволяла 

отримувати кількісні показники:  

 ступінь агрегації (%). 

За норму приймали показник ступеня агрегації в межах (23,06±0,76) %. 

 швидкість агрегації (%/с). 
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За норму приймали показник швидкості агрегації в межах (14,18±0,50) %/с. 

 час агрегації (с). 

За норму приймали показник часу агрегації в межах (15,60±1,93) с. 

 кількість тромбоцитів (тис/мкл). 

За норму приймали показник кількості тромбоцитів в межах (284,21±8,32) 

тис/мкл. 

 фактор Віллебрандта (%). 

За норму приймали показник фВ в межах (194,32±5,21) % [22]. 

Проводили ПГТТ із паралельним визначенням рівня глюкози та ЕІ в 

крові до та через 2 години після навантаження глюкозою за 

загальновизнаною методикою. Рівень глюкози в крові визначали 

глюкозооксидазним методом.  

Результати ПГТТ розцінювали наступним чином: якщо рівень глюкози 

капілярної крові натще <5,6 ммоль/л – норма; якщо глюкоза натще >5,6, але  

<7,0 ммоль/л, а через 2 години після навантаження >7,8, але <11,1 ммоль/л – 

порушення толерантності до глюкози; якщо глюкоза натще >7,0 ммоль/л, а 

через 2 години після навантаження >11,1 ммоль/л – ЦД 2 типу [41].  

Визначали інсулінорезистентність за наступними показниками: 

 Показник HOMA-IR (The Нomeostasis Мodels Аssessment): 

HOMA-IR натще = (рівень ЕІ натще (мкОд/мл) × рівень глюкози натще 

(ммоль/л)) : 22,5 

де ЕІ – ендогенний інсулін (мкОд/мл). 

За норму приймали показник HOMA-IR натще менше 2,77 [66]. 

 Індекс Саго: 

Індекс Саго = рівень глюкози натще (ммоль/л) : рівень ЕІ в крові натще 

(мкОд/мл). 

За норму приймали показник індексу Саго натще понад 0,33 [66]. 

 Чутливість печінки до інсуліну (НОМА-%S) оцінювали за 

допомогою гомеостатичної моделі НОМА2 з використанням 

HOMA Calculator v. 2.2.  
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За норму приймали показник НОМА-% S в межах (64,33±3,31) % [87]. 

 Секреторну функцію β-клітин підшлункової залози (НОМА-%β) 

визначали за формулою: 

НОМА-% β = [(ЕІ натще*20) / (глюкоза натще - 3,5)] * 100 

де ЕІ – ендогенний інсулін (мкОд/мл). 

За норму приймали показник НОМА -% β в межах (200,16±8,25) % [87]. 

У залежності від рівня ЕІ в крові визначали тип інсулінемії: 

- нормальний рівень ЕІ в крові: (8-20) мкОд/мл;  

- реактивна ГІ: рівень ЕІ в крові натще в межах норми, через 2 години після 

навантаження глюкозою > 20 мкОд/мл;  

- спонтанна ГІ: рівень ЕІ в крові натще та через 2 години після навантаження 

глюкозою > 20 мкОд/мл.  

Імуноферментний аналіз проводили з визначенням рівня ЕІ, 

альдостерону, С-РП та Д-димеру на імуноферментному аналізаторі PR 2100 

(SANOFI DIAGNOSTIC PASTEUR, France) з використанням наборів 

"ELISA", фірма "DRG" (США) та "D-dimer Latex Agglutination Kit" фірми 

Dialab (Австрія). Імуноферментні дослідження виконували в імунологічній 

лабораторії Івано-Франківської ЦМКЛ. За даними локальної лабораторії 

ЦМКЛ нормальними вважалися показники ЕІ крові в межах 8-20 мкОд/мл, 

альдостерону – (114,73±1,62) пг/мл, С-РП – (1,45±0,15) мг/мл, Д – димеру (< 

200 нг/мл). 

Визначення ліпідного спектру крові проводили за стандартними 

лабораторними методиками. Рівень ЗХ, ТГ та ЛПВЩ у плазмі крові 

визначали фотоколориметричним методом у модифікації Libermann-Burchard 

із використанням наборів реактивів "Вітал", Росія. Вказане дослідження 

проводилося в клініко-діагностичній лабораторії лікувально-навчального 

наукового структурного підрозділу "Університетська клініка" ДВНЗ "Івано-

Франківський національний медичний університет" (акредитована на термін 

21 грудня 2012 року – 20 грудня 2017, № 003094). 
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Рівень ЛПНЩ (ммоль/л) визначали розрахунковим методом за формулою 

Фрідвальда:  

ЛПНЩ = ЗХ – (ЛПВЩ + ЛПДНЩ), 

де ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності; 

ЗХ – загальний холестерин; 

ЛПВЩ – ліпопротеїни високої щільності; 

ЛПДНЩ – ліпопротеїни дуже низької щільності. 

 

Рівень ЛПДНЩ визначали розрахунковим методом за формулою [41]: 

ЛПДНЩ = ТГ × 0,458 ммоль/л 

де ЛПДНЩ – ліпопротеїни дуже низької щільності; 

ТГ – тригліцериди. 

Нормою вважали рівень ЗХ <5,0 ммоль/л, ТГ – <1,7 ммоль/л, ЛПВЩ – >1,0 

ммоль/л у чоловіків та >1,3 ммоль/л у жінок, ЛПНЩ – < 2,2 ммоль/л.  

Розраховували КА (ум. од.) за формулою [41]:  

КА = (ЗХ-ЛПВЩ) : ЛПВЩ, 

де КА – коефіцієнт атерогенності; 

ЗХ – загальний холестерин; 

ЛПВЩ – ліпопротеїни високої щільності. 

За норму приймали рівень КА в межах (2,01±0,95) ум.од.  

Для оцінки стану печінки, нирок, підшлункової залози та виявлення 

вільної рідини в черевній та плевральній порожнинах проводили 

ультразвукове дослідження органів черевної порожнини на апараті Logic-500 

(Німеччина) та визначали рівень загального білірубіну, 

аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази за ензиматичним 

колориметричним методом (набори Ольвекс).  

Забір крові проводили між 8 та 9 годинами ранку, натще, через 12-14 

годин після прийому їжі. Шляхом центрифугування (3000 обертів/хв 

протягом 10 хв) кров була розподілена на плазму та форменні елементи 

крові, після чого піпеткою відбирали 2-3 мл плазми. Плазма крові зберігалась 
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у морозильній камері при температурі –20ºС. Типування проводили 

впродовж 7 діб із моменту забору крові.  

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 

програмного забезпечення – табличного процесора «Microsoft Excel» та 

пакета прикладних програм "Statistica" v. 6.0, StatSoft, USA [87]. Всі 

результати викладено у вигляді (M±m), де М – середнє значення показника, 

m – стандартна похибка середнього. Оцінку вірогідності розходження 

середніх величин проводили за допомогою парного t-критерія Стьюдента, 

точного критерія Фішера та χ
2
. При р0,05 відмінності між групами 

порівняння вважали вірогідними. Проведено парний факторний 

кореляційний аналіз із обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона – r. Із 

використанням таблиць 2×2 ((a*b)/(c*d)) обчислено відношення шансів (OR), 

95% індекс конфіденційності (СІ), довірчий інтервал. Виживання аналізували 

методом Каплана-Мейєра, оцінюючи річну кумулятивну частку виживання 

(%) пацієнтів, різницю між групами визначали за критеріями Кокса (F) та 

Гехана-Вілкоксона. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНІ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ З МЕТАБОЛІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТА 

СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

 

3.1. Клінічні особливості перебігу та ризик виникнення ускладнень 

фібриляції передсердь залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові 

3.1.1. Особливості перебігу фібриляції передсердь залежно від рівня 

ендогенного інсуліну в крові. У даному розділі викладені результати 

порівняльного аналізу клінічних та гемодинамічних особливостей перебігу 

АГ, ФП та СН у хворих із метаболічними порушеннями залежно від рівня ЕІ 

в крові. 

Згідно з міжнародною класифікацією вікових періодів серед хворих 

виділено вікові групи (табл. 3.1). У цілому серед обстежених хворих 

похилого та старечого віку найбільш часто виявлено випадки із реактивною 

та спонтанною ГІ. Гіперінсулінемія як прояв інсулінорезистентності 

спостерігалась частіше у чоловіків, ніж у жінок.  

Розподіл пацієнтів за гендерними ознаками (рис. 3.1) виявив 

переважання серед хворих на АГ із ФП осіб чоловічої статі. 

Хворим проведено повне клінічне обстеження на основі ретельного 

вивчення скарг, анамнезу захворювання, особливостей перебігу, розвитку 

ускладнень та об’єктивних змін показників хвороби. 

При обстеженні хворих на АГ із ФП, СН та метаболічними 

порушеннями виявлено ряд клінічних ознак захворювання залежно від рівня 

ЕІ в крові. Найчастіше зустрічалися кардіальні та церебральні скарги у 

хворих зі спонтанною, в меншій мірі у хворих із реактивною ГІ та значно 

рідше у хворих із нормальним рівнем ЕІ (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.1 

Розподіл хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю за віком і статтю, 

залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові 

 

Вік, роки/ 

стать 

Всі 

хворі  

(n=139) 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

середній 

(46-59) 

Ч 15 

(10,95%) 

5 

(9,44%) 
- - - - 

5 

(11,90%) 

1 

(2,27%) 
- 

4 

(9,09%) 

Ж 11 

(8,03%) 

1 

(1,89%) 
- - 

5 

(11,90%) 
- - 

4 

(9,09%) 
- 

1 

(2,27%) 

похилий  

(60-74) 

Ч 43 

(31,39%) 

2 

(3,77%) 

2 

(3,77%) 

10 

(18,87%) 

4 

(9,52%) 

2 

(4,76%)І 

4 

(9,52%) 
- 

1 

(2,27%) 

18 

(40,91%) 

Ж 28 

(20,44%) 

7 

(13,21%) 

2 

(3,77%) 

9 

(16,98%) 
 

1 

(2,38%) 

7 

(16,67%) 
- 

2 

(4,55%) 
- 

старечий  

(75-89) 

Ч 19 

(13,67%) 

1 

(1,89%) 

2 

(3,77%) 
- 

2 

(4,76%) 
- 

1 

(2,38%) 
- - 

13 

(29,55%) 

Ж 23 

(16,79%) 

3 

(5,66%) 
- 

9 

(16,98%) 
 - 

11 

(26,19%) 
- - - 

Примітки: 1) n – вказана абсолютна кількість хворих; 

2) у дужках вказаний відсоток від загальної кількості хворих у групі. 
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Рис. 3.1. Гендерний розподіл хворих на артеріальну гіпертензію з 

фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними 

порушеннями. 

 

Найбільш частими скаргами хворих було відчуття перебоїв у роботі 

серця, що частіше спостерігалося в пацієнтів із перманентною формою ФП. 

Головний біль, запаморочення та шум у вухах найбільш часто виявлялись у 

хворих ІІІ групи із персистуючою та перманентною формами ФП, дещо 

рідше – в осіб ІІ групи та значно рідше – в обстежених хворих І групи. 

При клінічному обстеженні хворих із ФП виявлено ряд симтомів 

порушення гемодинаміки, характерних для СН різного ступеня тяжкості. 

Зокрема, задишка була характерною для половини хворих І групи, у 80% 

випадках – у ІІ та у 100% – у ІІІ групах та була виражена як у хворих із 

пароксизмальною, так і при постійних формах ФП. У хворих без 

інсулінорезистентності в більшості випадків була задишка при надмірному 

фізичному навантаженні, що характерно для СН ФК І. У хворих із 

реактивною та спонтанною ГІ виявлялася задишка не тільки при надмірному, 

а й при помірному фізичному навантаженні, що є характерним для СН ФК ІІ. 

 

Чоловіки

Жінки

45% 

55% 
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Таблиця 3.2 

Клінічні ознаки у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та різним 

рівнем ендогенного інсуліну в крові 

Скарги 
І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перебої в 

роботі серця 

9 

(47,37%) 

3 

(50,0%) 

18 

(64,29%) 

8 

(72,73%) 

2 

(66,67%) 

21 

(75,0%) 

5 

 (100,0%) 

3 

(100,0%) 

33 

(91,68%)* 

Серцебиття  
11 

(57,89%) 

4 

(66,67%) 

19 

(67,86%) 

10 

(90,91%) 

2  

(66,67%) 

22 

(78,57%) 

5 

(100,0%) 

3 

(100,0%) 

35 

(97,22%)*
#
 

Задишка 
13 

(68,42%) 

4 

(66,67%) 

20 

(73,43%) 

8 

(72,73%) 

3 

 (100,0%) 

22 

(78,57%) 

5  

(100,0%)
#
 

3 

(100,0%) 

33  

(91,68%)* 

Пастозність 

гомілок 

6 

(31,52%) 

2 

(33,33%) 

11 

(39,28%) 

8 

(72,73%) 

3 

 (100,0%) 

25 

(89,29%)* 

4  

(80,0%) 

3 

(100,0%) 

35  

(97,22%)* 

Головний біль 
5  

(26,32%) 

2 

(33,33%) 

10  

(35,71%) 

4 

(36,36%)* 

1 

(33,33%) 

12 

(42,86%)* 

3  

(60,0%) 

2  

(66,67%) 

20 

(55,56%) 

Запаморочення 
4 

(21,05%) 

2 

(33,33%) 

8 

(28,57%) 

6 

(54,54%) 

1 

(33,33%) 

12 

(42,86%) 

3  

(60,0%) 

2  

(66,67%) 

21 

(58,33%)* 

Шум у вухах 
2 

(10,53%) 

1 

(16,67%) 

7 

(25,0%) 

2 

(18,18%) 

1  

(33,33%) 

9 

(32,14%) 

4  

(80,0%)*
#
 

2  

(66,67%) 

27  

(77,77%) 

Порушення 

зору 

5  

(26,32%) 

2 

(33,33%) 

12 

(42,86%) 

4 

(36,36%) 

2  

(66,67%) 

16 

(57,14%) 

3  

(60,0%) 

3  

(100,0%) 

24  

(66,67%) 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Швидка 

втомлюваність 

12 

(63,16%) 

3 

(50,00%) 

18  

(64,29%) 

9  

(81,82%) 

3 

(100,0%) 

22 

(78,57%) 

5  

(100,0%) 

3 

(100,0%)* 

35  

(97,22%)*
#
 

Зниження 

працездатності 

10 

(52,63%) 

4 

(66,67%) 

21 

(75,0%) 

10 

(90,91%)* 

3 

(100,0%) 

23 

(82,14%) 

5 

(100,0%)* 

3  

(100,0%) 

35 

(97,22%)* 

СН ФК І 

(NYHA) 

3 

(15,79%) 

2 

(33,33%) 

6 

(21,43%) 

2 

(18,18%) 

1  

(33,33%) 

3 

(10,71%) 

1  

(20,0%) 

1  

(33,33%) 

4  

(11,11%) 

СН ФК ІІ 

(NYHA) 

16 

(84,21%) 

4 

(66,67%0 

22 

(78,57%) 

9 

(81,82%) 

2 

(66,67%) 

25 

(89,28%) 

4 

(80,0%) 

2  

(66,67%) 

32 

(88,89%) 

Примітки: 1) n – абосолютна кількість хворих; 

2) у дужках вказаний відсоток від загальної кількості хворих у групі; 

3) * – достовірність різниці показника порівняно із хворими із нормальним рівнем ЕІ в крові 

(р10,05 за точним критерієм Фішера); 

4) # – достовірність різниці показника порівняно із хворими з реактивною ГІ (р10,05 за точним 

критерієм Фішера). 
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Важливою ознакою СН були скарги на пастозність гомілок, що 

збільшувалась під вечір та серцебиття, що виявлялось більше ніж у 90% 

випадків у хворих із ГІ при пароксизмальній ФП та в дещо меншій мірі – при 

персистуючій та перманентній формах ФП. 

Розподіл обстежених хворих за ФК СН (NYHA) (рис. 3.2) дозволив 

виявити залежність між ступенем інтенсивності інсулінорезистентності та 

наростанням тяжкості СН. Так, СН ФК ІІ констатована у 80% хворих ІІ групи 

та у 93% хворих ІІІ групи.  

 

 

Рис.3.2. Розподіл хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією 

передсердь за функціональним класом (NYHA). 

 

Аналіз показників офісного АТ у хворих на АГ в залежності від рівня 

ЕІ в крові та форми ФП наведено у таблиці 3.3. Встановлено, що найвищими 

рівні САТ і ДАТ виявилися у ІІІ групі та перевищували показник у контролі в 

1,3 раза (р<0,05).  

За ступенем тяжкості АГ виділили 1-ий ступінь (рівень АТ в межах 

140/90-159/99 мм рт.ст.), 2-ий ступінь АГ (рівень АТ в межах160/100-179/109 

мм рт.ст.), 3-ій ступінь АГ (рівень АТ > 180/110 мм рт.ст.).  
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Таблиця 3.3 

Показники офісного артеріального тиску, частоти серцевих скорочень 

та дефіциту пульсу у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією 

передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями 

залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові 

Показник,  

одиниці виміру 

 

                                Групи 

САТ, мм 

рт. ст. 

ДАТ, мм 

рт. ст. 
ЧСС, уд/хв 

Дефіцит 

пульсу 

1 2 3 4 5 

Контроль 124,20± 

3,06 

75,22± 

4,57 

64,31± 

3,61 
- 

І група 

(n=53) 

Пароксизмальна 

(n=19) 

143,69± 

12,55* 

89,16± 

3,17* 

95,12± 

4,66* 

6,33± 

1,06* 

Персистуюча 

(n=6) 

144,61± 

11,34* 

92,57± 

3,82* 

93,28± 

2,11* 

5,24± 

1,30* 

Перманентна 

(n=28) 

148,20± 

13,04* 

96,31± 

4,19* 

88,37± 

2,55* 

6,57± 

1,50* 

ІІ 

група 

(n=42) 

Пароксизмальна 

(n=11) 

157,28± 

11,02* 

98,47± 

3,51* 

102,51± 

4,47* 

7,31± 

1,61* 

Персистуюча 

(n=3) 

160,86± 

10,34* 

101,06± 

2,79* 

98,52± 

3,22* 

6,69± 

1,16* 

 Перманентна  

(n=28) 

164,39± 

11,65* 

103,44± 

2,61* 

97,27± 

3,61* 

8,29± 

1,22* 

ІІІ 

група 

(n=44) 

Пароксизмальна 

(n=5) 

160,37± 

10,23* 

100,21± 

3,64* 

110,69± 

4,89* 

7,89± 

1,06* 

Персистуюча 

(n=3) 

165,89± 

11,08* 

102,37± 

4,19* 

103,24± 

4,15* 

10,28± 

2,47* 

Перманентна 

(n=36) 

168,81± 

8,84* 

105,49± 

7,41* 

98,56± 

5,20* 

14,04± 

2,07* 

Примітка: n – абсолютна кількість хворих; 

                   * – достовірність різниці порівняно з контролем. 

 

Артеріальну гіпертензію 1-го ступеня виявили у 27 (50,94%); 10 

(25,00%); 6 (13,63%) випадках, АГ 2-го ступеня – у 22 (41,51%); 18 (42,86%); 

12 (27,27%) випадках, АГ 3-го ступеня – у 4 (7,55%); 14 (35,00%); 26 (59,09%) 

випадках у І; ІІ; ІІІ групах відповідно.  
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У хворих із вираженою ГІ виявлено збільшення показника ЧСС та 

наявність дефіциту пульсу. Зокрема, у хворих ІІ та ІІІ груп з 

пароксизмальною ФП показник ЧСС був збільшений майже у 1,59 та 1,72 

раза (р<0,05) відповідно, у той час як у хворих І групи лише в 1,41 раза 

(р<0,05). Дещо в меншій мірі виявлено підвищення показника ЧСС при 

персистуючій та перманентній формах ФП (р<0,05). 

Отже, за наявності інсулінорезистентності характерним є тяжчий 

перебіг АГ у хворих із ФП, СН та метаболічними порушеннями, що 

супроводжується підвищеними рівнями офісного АТ, як САТ, так і ДАТ, 

зростанням ЧСС та наявністю дефіциту пульсу. 

За даними ЕКГ виявлено ознаки дифузного кардіосклерозу в 119 

(85,61%) випадках, у 20 (14,39%) – вогнищевого кардіосклерозу (табл. 3.4).  

Отже, у хворих на АГ із ФП у ІІ та ІІІ групах частіше виявляються 

ознаки як дифузного, так і вогнищевого кардіосклерозу, що свідчить про 

тісний взаємозв’язок ремоделювання серця з інсулінорезистентністю. 

Аналіз антропометричних показників (табл. 3.5; рис. 3.3) дозволив 

виявити деякі їх особливості у хворих із ФП залежно від наявності 

інсулінорезистентності.  

У всіх хворих поряд із наявністю АГ виявлено збільшення ОТ більше 

102 см у чоловіків і 88 см у жінок, що дозволило нам включити їх у 

дослідження як хворих із МС згідно рекомендацій ATP III [66, 90].  

Враховуючи наявність гендерних особливостей перебігу МС, провели 

аналіз показника ОТ у чоловіків і жінок. Враховуючи, що зріст у жінок був 

вірогідно нижчий (р<0,1), їх ОТ мав тенденцію до підвищення порівняно з 

чоловіками (р<0,1).  

 Збільшення маси тіла виявлено у хворих усіх груп. Так, маса тіла у 

хворих із різними формами ФП у І групі перевищувала показник у контролі 

на 40% як у чоловіків, так і в жінок (р1<0,05).  
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Таблиця 3.4 

Показники електрокардіографії у хворих на артеріальну гіпертензію з 

фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та різним рівнем 

ендогенного інсуліну в крові 

Зміни ЕКГ 

                                       Групи 

Дифузний 

кардіосклероз 

Вогнищевий 

кардіосклероз 

І група 

(n=53) 

Пароксизмальна (n=19) 19 (100,0%) 0 (0,00%) 

Персистуюча (n=6) 5 (83,33%) 1 (16,67%) 

Перманентна (n=28) 27 (96,43%) 1 (3,57%) 

ІІ 

група 

(n=42) 

Пароксизмальна (n=11) 9 (81,82%) 2 (18,18%) 

Персистуюча (n=3) 3 (100,0%) 0 (0,00%) 

Перманентна (n=28) 22 (78,57%) 6 (21,43%) 

ІІІ 

група 

(n=44) 

Пароксизмальна (n=5) 2 (40,0%) 3 (60,0%) 

Персистуюча (n=3) 2 (66,68%) 1 (33,33%) 

Перманентна (n=36) 30 (83,33%) 6 (16,67%) 

Примітки: 1. n – абсолютна кількість хворих.  

                 2. У дужках вказаний відсоток від загальної кількості пацієнтів у 

групі. 

 
Рис. 3.3. Антропометричні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з 

перманентною формою фібриляції передсердь, серцевою недоста тністю, 

залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові.  

Примітка: р – вірогідність різниці в порівнянні з контролем. 
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Таблиця 3.5 

Антропометричні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з вперше виявленою фібриляцією передсердь, 

серцевою недостатністю із різним рівнем ендогенного інсуліну в крові (Мm) 

Показник,  

одиниці 

виміру 

Контроль 

(n=20) 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

Маса 

тіла, кг 

Ч 65,22±2,5 92,17± 

3,31* 

92,58± 

2,55* 

94,79± 

2,91* 

95,78± 

3,6* 

96,37± 

2,66* 

96,73± 

2,19* 

99,23± 

3,70* 

99,55± 

2,13* 

99,78± 

2,69* 

Ж 64,84±2,6 91,25± 

3,62* 

91,39± 

2,61* 

92,58± 

2,18* 

96,34± 

3,13* 

96,71± 

3,27* 

97,86± 

3,66* 

98,91± 

3,71* 

99,24± 

2,19* 

99,61± 

2,27* 

Зріст, 

см 

Ч 166,25±3,1 165,7± 

2,73 

165,6± 

2,28 

169,4± 

2,23 

166,6± 

2,22 

166,9± 

2,09 

166,8± 

2,31 

164,5± 

3,74 

165,2± 

2,66 

166,1± 

2,15 

Ж 165,20±2,5 162,2± 

2,30 

162,3± 

2,34 

163,2± 

2,25 

163,3± 

2,11 

163,9± 

2,51 

163,5± 

2,28 

160,1± 

2,23 

161,2± 

2,52 

162,7± 

2,02 

ІМТ, 

кг/м
2
 

Ч 21,39±1,2 33,69± 

1,90* 

33,90± 

1,30* 

33,95± 

2,12* 

34,61± 

1,82* 

34,89± 

1,58* 

35,61± 

2,30* 

36,72± 

1,93* 

36,94± 

2,30* 

37,89± 

1,85* 

Ж 22,41±1,6 33,73± 

2,10* 

33,95± 

2,61* 

34,12± 

1,64* 

34,41± 

1,93* 

34,79± 

1,36* 

35,73± 

1,28* 

36,51± 

2,03* 

36,88± 

1,57* 

37,28± 

1,22* 

ОТ, 

см 

Ч 94,14±4,57 107,1± 

3,56* 

107,5± 

2,82* 

108,2± 

2,16* 

109,5± 

3,85* 

109,9± 

4,16* 

112,5± 

3,60* 

116,3± 

2,86* 

117,1± 

2,31* 

118,5± 

3,60* 

Ж 82,44±3,76 93,29± 

2,92* 

94,57± 

1,89* 

96,77± 

2,51* 

105,75± 

3,65*
#
 

105,89± 

4,29* 

109,22± 

3,67*
#
 

115,29±1

4,08*
#
 

117,05± 

4,29*
#
 

119,67± 

3,67*
#
 

Примітки: 1) n – вказана абсолютна кількість хворих; 

2) * – достовірність різниці в порівнянні з контролем (р1<0,05); 

3) 
#
 – достовірність різниці в порівнянні з відповідним показником у 1-ій групі (р2<0,05). 
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 У хворих ІІ та ІІІ груп збільшення маси тіла виявлено у більшій мірі в 

жінок із персистуючою та перманентною формами ФП на 50% та 53% 

відповідно порівняно з контролем (р1<0,05). 

Надмірну масу тіла виявлено в 13 (9,35%) випадках серед хворих, 

абдомінальне ожиріння зі збільшенням ІМТ >30 кг/м
2 

було визначено в 126 

(90,65%) випадках. Ожиріння абдомінального типу за ОТ та ІМТ виявилось 

характерним у більшій мірі для хворих ІІІ групи із перманентною формою 

ФП порівняно з контролем (р<0,05) та хворими І групи (р1<0,05). 

Аналізуючи антропометричні показники залежно від ФК СН (NYHA), 

виявлено збільшення маси тіла більше ніж на 45% при СН ФК ІІ та на 38% – 

при СН ФК І у хворих ІІІ групи порівняно з контролем (р<0,05).  

При аналізі показника ІМТ залежно від ФК СН (NYHA) надмірна маса 

тіла виявлена у 9 (39,13%) випадках при СН ФК І та у 4 (3,39%) випадках – 

при СН ФК ІІ (р<0,05). У ІІІ групі в 5 (23,74%) випадках при СН ФК І було 

виявлено ожиріння І ступеня; у 6 (26,09%) – ожиріння ІІ ступеня та у решти 3 

(13,04%) – ожиріння ІІІ ступеня.  

При СН ФК ІІ абдомінальне ожиріння І ступеня виявлено в 29 

(25,01%); ожиріння ІІ ступеня – у 59 (50,86%); ожиріння ІІІ ступеня – у 24 

(20,69%) випадках у більшій мірі при спонтанній ГІ порівняно з показником 

у контролі (р<0,05). Величина ОТ була найвищою у хворих із СН ФК ІІ при 

спонтанній ГІ в більшій мірі у жінок (р<0,05). Отже, для 91% хворих 

характерне абдомінальне ожиріння за ІМТ, яке було більш виражене в жінок 

при СН ФК ІІ. 

 

3.1.2. Оцінка важкості перебігу фібриляції передсердь та ризику 

виникнення ускладнень залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові. 

Нами проведено оцінку вираженості скарг у хворих із ФП залежно від рівня 

ЕІ в крові та форми ФП за шкалою EHRA (табл. 3.6). Скарги на серцебиття 

достовірно частіше турбували пацієнтів ІІ та ІІІ груп, ніж пацієнтів без 

інсулінорезистентності. Зокрема, у ІІ групі, порівняно із І групою, при 



64 

 

 

пароксизмальній та перманентній формах ФП у 16 (57,14%) (р1=0,0001) та 7 

(63,64%) (р1=0,0011) випадках серед хворих відповідно виявлено виражені 

симптоми, які порушували повсякденну активність. У ІІІ групі у 3 (60,0%) 

(р1=0,0184) та 29 (80,55%) (р1=0,0001) випадках при пароксизмальній та 

перманентній формах ФП відповідно хворі відмічали сильне серцебиття із 

порушенням активності. Крім того, у хворих зі скаргами на серцебиття у 55 

(85,94%) випадках з реактивною та спонтанною ГІ діагностовано 

перманентну форму ФП, що свідчить про тяжкий перебіг ФП за наявності 

інсулінорезистентності. 

У 14 (26,42%) випадках у І групі скарг на серцебиття хворі не 

відмічали. У 19 (35,85%) випадках виявлено «легкі симптоми», що не 

порушували повсякденну активність. У 19 (35,85%) випадках серцебиття 

турбувало помірно і лише в 1 (5,26%) випадку виявлено інвалідизуючі 

симптоми. В поодиноких випадках серцебиття було вираженим та 

«інвалідизуючим», що порушувало повсякденну активність хворих.  

Водночас частота задишки збільшувалася залежно від ступеня ГІ. 

Більшість хворих (28%) І групи задишка не турбувала та була оцінена у 0 

балів. У 14 (26,42%) випадках виявлено симптоми, що турбували незначно (1 

бал); у 13 (24,53%) – турбували помірно (2 бали); у 11 (20,75%) – турбували 

значно (3 бали).  

Пастозність гомілок, як ознака СН, була відмічена майже в усіх хворих 

ІІ та ІІІ груп та у половини (56%) хворих І групи. 

У 19 (43,39%) випадках серед хворих І групи пастозність гомілок не 

виявлено (0 балів), у 24 (45,28%) – турбувала хворих незначно (1 бал), і 

тільки у 6 (11,32%) випадках турбувала помірно (2 бали) та не виявлено 

пастозності гомілок, яка б порушувала повсякденну активність (3 бали). 

Серед хворих ІІ групи із персистуючою формою ФП пастозність 

гомілок, що складала 0 балів за шкалою EHRA, не виявлено. У 3 (27,27%) та 

16 (57,14%) випадках при пароксизмальній та перманентній формах ФП 

відповідно пастозність турбувала незначно (1 бал). 
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Таблиця 3.6 

Скарги пацієнтів за шкалою EHRA залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові 

Скарги 
І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Серцебиття          

0 балів 
2 

(10,53%) 

2 

(33,33%) 

10 

(35,71%) 

0  

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

3 

(10,71%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%)* 

1 бал 
6 

(31,52%) 

3 

(50,0%) 

10 

(35,71%) 

2 

(18,18%) 

0 

 0,00%) 

4 

(14,28%) 

0  

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

2  

(5,57%)* 

2 бали 
10 

(52,63%) 

1 

(16,67%) 

8 

(28,57%) 

2 

(18,18%) 

2  

(66,67%) 

5 

(17,86%) 

2  

(40,0%) 

3 

(100,0%)* 

5  

(13,89%) 

3 бали 
1  

(5,26%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

7 

(63,64%)* 

1 

(33,33%) 

16 

(57,14%)* 

3  

(60,0%)* 

0  

(0,00%) 

29 

(80,55%)* 

Задишка           

0 балів 
10 

(52,63%) 

1 

(16,67%) 

4 

(14,28%) 

2 

(18,18%) 

0  

(0,00%) 

3 

(10,71%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%)* 

1 бал 
3 

(10,79%) 

2 

(33,33%) 

9 

(32,14%) 

4 

(36,36%) 

0  

(0,00%) 

5 

(17,86%) 

0  

(0,00%) 

1  

(33,33%) 

5  

(13,89%) 

2 бали 
4 

(21,05%) 

2 

(33,33%) 

7  

(25,0%) 

1  

(9,09%) 

1 

(33,33%) 

10 

(35,71%) 

2  

(40,0%) 

2  

(66,67%) 

9  

(25,0%) 

3 бали 2 1 8 4 2 10 3  0  22 
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(10,53%) (16,67%) (28,57%) (36,36%) (66,67%) (35,71%) (60,0%)* (0,00%) (61,11%)* 

Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пастозність 

гомілок 

         

0 балів 
10 

(52,63%) 

4 

(66,67%) 

9 

(32,14%) 

8 

(72,73%) 

0 

(0,00%) 

1  

(3,57%)* 

0 

(0,00%)
#
 

0 

(0,00%) 

1  

(2,78%)* 

1 бал 
6 

(31,59%) 

2 

(33,33%) 

16 

(57,14%) 

3 

(27,27%) 

1 

(33,33%) 

16 

(57,14%) 

0 

(0,00%) 

1  

(33,33%) 

13 

(36,11%) 

2 бали 
3 

(15,79%) 

0 

(0,00%) 

3 

(10,71%) 

0 

(0,00%) 

1 

(33,33%) 

9 

(32,14%) 

4  

(80,0%)*
#
 

2 

(66,67%) 

16 

(44,44%)* 

3 бали 
0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

1 

(33,33%) 

2 

(7,14%) 

1  

(20,0%) 

0 

(0,00%) 

6 

(16,67%)* 

Запаморочення          

0 балів 
17 

(89,47%) 

4 

(66,67%) 

21 

(75,0%) 

0 

(0,00%)* 

1 

(33,33%) 

5 

(17,86%)* 

0 

(0,00%)* 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%)*
#
 

1 бал 
2 

(10,53%) 

2 

(33,33%) 

6 

(21,43%) 

6 

(54,55%)* 

1 

(33,33%) 

5 

(17,86%) 

1  

(20,0%) 

1 

 (33,33%) 

3  

(8,33%) 

2 бали 
0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

1  

(3,57%) 

4 

(36,36%)* 

1 

(33,33%) 

15 

(53,57%)* 

2  

(40,0%)* 

1  

(33,33%) 

18 

(50,0%)* 

3 бали 
0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

1  

(9,09%) 

0 

(0,00%) 

3 

(10,71%) 

2  

(40,0%)* 

1  

(33,33%) 

15 

(41,67%)*
#
 

Класи EHRA          

І 
5 

(26,31%) 

4 

(66,67%) 

7 

(25,0%) 

2 

(18,18%) 

0 

(0,00%) 

4 

(14,28%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

3 

(8,33%) 

ІІ 10 2 14 2 1 6 0  0  7  
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(52,63%) (33,33%) (50,0%) (18,18%) (33,33%) (21,43%) (0,00%) (0,00%) (19,44%) 

Продовженя табл. 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ІІІ 
3 

(15,79%) 

0  

(0,00%) 

5 

(17,86%) 

4 

(36,36%) 

2 

(66,67%) 

10 

(35,71%) 

2  

(40,0%) 

1  

(33,33%) 

11 

(30,56%) 

ІV 
1  

(5,26%) 

0  

(0,00%) 

2  

(7,14%) 

3 

(27,27%) 

0 

(0,00%) 

8 

(28,57%) 

3  

(60,0%) 

2 

(66,67%) 

15 

(41,67%) 

Примітки: 1) n – абсолютна кількість хворих; 

                  2) у дужках вказаний відсоток від загальної кількості хворих у групі; 

                  3) * – достовірність різниці показника порівняно з хворими І групи (р1<0,05 за точним критерієм Фішера);  

        4) 
#
 – достовірність різниці показника порівняно з хворими ІІ групи (р2<0,05 за точним критерієм Фішера). 



68 

 

 

Пастозність гомілок, оцінена в 2 бали, була виявлена в 1 (33,33%) та 9 

(32,14%) випадках серед хворих ІІ групи  при персистуючій та перманентній 

формі ФП відповідно. У 3 бали симптом був оцінений у 2 (7,14%) випадках у 

хворих із перманентною формою ФП та не спостерігався у хворих із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП. 

У ІІІ групі в поодиноких випадках відмічено пастозність гомілок, що 

незначно турбувала хворих. У 2 бали симптом був оцінений у 4 (80,0%) 

випадках серед хворих із пароксизмальною формою ФП, що достовірно 

частіше спостерігалося порівняно з хворими І групи (р1=0,0145) та хворими ІІ 

групи (р2=0,0027); при персистуючій та перманентній формах ФП у 2 

(66,67%) та 16 (44,44%) випадках відповідно пастозність гомілок оцінено в 2 

бали. Інвалідизуючі симптоми, оцінені в 3 бали, відмічено в 20% при 

пароксизмальній та в 17% – при перманентній формах ФП.  

Скарги на запаморочення, що обмежували повсякденну активність, не 

спостерігалися у хворих І групи, легкі симптоми у рівній мірі були 

характерними при всіх формах ФП. У 10% хворих із перманентною формою 

ФП скарги на запаморочення було оцінено в 3 бали, що носило 

інвалідизуючий характер та порушувало повсякденну активність хворих.  

У ІІІ групі в більшості хворих виявлено запаморочення, що турбувало 

помірно (2 бали) / сильно (3 бали) та було більш вираженим при 

пароксизмальній та перманентній формах ФП.  

У 41 (77,36%) випадках серед хворих І групи клінічні симптоми 

віднесено до І – ІІ класу і лише в 12 (28,30%) – до ІІІ-ІV класу за шкалою 

EHRA. У половини хворих (52%) із пароксизмальною формою ФП та 50% із 

перманентною формою ФП симптоми віднесено до ІІ класу за EHRA, у 66% 

із персистуючою ФП – до І класу за шкалою EHRA.  

У хворих ІІ групи із пароксизмальною та персистуючою формами ФП у 

18% / 33% симптоми віднесено до І / ІІ класу за EHRA, при перманентній – у 

14% / 21% відповідно. До ІІІ класу за EHRA віднесено симптоми в 36% при 

пароксизмальній, в 66% – при персистуючій та в 35% – при перманентній 
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формах ФП відповідно. «Інвалідизуючий» характер симптомів за шкалою 

EHRA (IV клас) виявлено в 27% при пароксизмальній формі ФП та в 28% – 

при перманентній формі ФП. 

У поодиноких випадках серед хворих ІІІ групи з перманентною 

формою ФП симптоми віднесено до І класу за EHRA, у 7 (19,44%) випадках – 

до ІІ класу за EHRA. У 40% випадках серед хворих ІІІ групи з 

пароксизмальною та перманентною формами ФП та в 33% – при 

персистуючій ФП симптоми віднесено до ІІІ класу за EHRA. Більше ніж у 

60% хворих із пароксизмальною та персистуючою формами ФП симптоми 

віднесено до IV класу за EHRA, при перманентній – у 41% випадку. 

Аналіз даних про ризик виникнення інсульту за шкалою CНA2DS2-

VASC у хворих із вперше виявленою ФП залежно від рівня ЕІ в крові 

дозволив виявити наступні відмінності (табл. 3.7). У хворих І групи низький 

ризик (0 балів) виникнення ускладнень виявлено в 17 (32,07%) випадках, з 

них: у 6 (31,58%) – при пароксизмальній; у 2 (33,33%) – при персистуючій та 

в 9 (32,14%) – при перманентній формі ФП.  

У 16 (30,19) випадках ризик оцінено в 1 бал. Зокрема, в 3 (15,79%) 

випадках – при пароксизмальній, у 2 (33,33%) – при персистуючій та в 11 

(39,28% ) – при перманентній формах ФП. 

Майже в половини (38%) хворих І групи ризик ускладнень оцінено в 2 

та більше бали. Так, у 7 (37%) випадках при пароксизмальній; у 2 (33%) – 

при персистуючій та в 6 (21%) – при перманентній формах ФП. Високий 

ризик (3 бали) – відмічено в 5 (9,43%) випадках: у 3 (15,79%) – при 

пароксизмальній та в 2 (7,14%) – при перманентній формах ФП. 

У хворих ІІ групи низького ризику виникнення тромбоемболій (0 балів) 

не виявлено; в 1 (3,57%) випадку при перманентній формі ФП виявлено 1 бал 

за шкалою CНA2DS2-VASC (р=0,0023; р1<0,05 за точним критерієм Фішера). 
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Таблиця 3.7 

Оцінка ризику виникнення тромбоемболій за шкалою CНA2DS2-VASC у хворих на артеріальну гіпертензію з 

фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями,  

залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові 

Кількість 

балів 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

0 балів 6  

(31,58%) 

2 

(33,33%) 

9 

(32,14%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0 

 (0,00%) 

0 

 (0,00%) 

0 

 (0,00%)* 

1 бал 3  

(15,79%) 

2  

(33,33%) 

11 

(39,28%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

1  

(3,57%)* 

0 

 (0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%)* 

2 бали 7 

(36,82%) 

2 

(33,33%) 

6  

(21,43%) 

1  

(9,09%) 

1  

(33,33%) 

3 

(10,71%) 

1 

(20,0%)  

0  

(0,00%) 

1  

(2,77%)* 

3 бали 3  

(15,79%) 

 0 

(0,00%) 

2 

(7,14%) 

8  

(72,73%)* 

1 

(33,33%) 

14 

(50,0%)* 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

1  

(2,77%)
#
 

4 бали 0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0 

 (0,00%) 

2  

(18,18%) 

1 

(33,33%) 

9 

(32,14%)* 

2 

(40,0%)* 

2 

(66,67%) 

15 

(41,67%)* 

5 балів 0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0 

 (0,00%) 

0  

(0,00%) 

1 

(3,57%) 

2 

(40,0%)* 

1 

(33,33%) 

16 

(44,44%)*
#
 

6 балів 0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

3 

(8,33%) 

Примітки: 1) n – абсолютна кількість хворих; 

                  2) у дужках вказаний відсоток від загальної кількості хворих у групі; 

                   3) * – достовірність різниці показника порівняно з хворими І групи (р1<0,05 за точним критерієм Фішера);  

                  4) 
#
 – достовірність різниці показника порівняно з хворими ІІ групи (р2<0,05 за точним критерієм Фішера). 
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У більшості випадків серед хворих ІІ групи ризик ускладнень було 

оцінено в 2, 3 та 4 бали. Зокрема, в 9%, 33% та 11% при пароксизмальній, 

персистуючій та перманентній формах ФП відповідно ризик тромбоемболій 

був оцінений у 2 бали. У 8 (72,73%) випадках хворих із пароксизмальною 

формою ФП (р=0,0045; р1<0,005 за точним критерієм Фішера), в 1 (33,33%) – 

з персистуючою та в 14 (50,0%) – з перманентною формою ФП (р=0,0008; 

р1<0,05 за точним критерієм Фішера) ризик тромбоемболій оцінено в 3 бали. 

У 18% (пароксизмальна ФП), у 33% (персистуюча ФП) та в 32% 

(перманентна ФП) випадках серед хворих ризик характеризувався наявністю 

4 балів (р=0,0018; р1<0,05 за точним критерієм Фішера). Лише в 1 (3,57%) 

випадку серед хворих із перманентною формою ФП виявлено 5 балів за 

шкалою CНA2DS2-VASC. 

Зі збільшенням ступеня ГІ виявлено зростання ризику виникнення 

тромбоемболій за шкалою CНA2DS2-VASC. Низький ризик, оцінений у 0 – 1 

бал як при пароксизмальній, так і при постійних формах ФП, не виявлено у 

жодного пацієнта ІІІ групи, що було достовірно порівняно з хворими І групи 

(р1<0,05). У хворих ІІІ групи лише в 1 (20,0%) випадку при пароксизмальній 

та в 1 (2,77%) – перманентній формі ФП ризик оцінено в 2 бали (р=0,0372; 

р1<0,05 за точним критерієм Фішера). 

В 1 (2,77%) пацієнта з перманентною формами ФП ризик 

тромбоемболічних ускладнень складав 3 бали, що було статистично 

достовірно порівняно з хворими ІІ групи (р=0,0001; р2<0,05 за точним 

критерієм Фішера).  

У більшої частини хворих ІІІ групи ризик тромбоемболій був оцінений 

у 4 та більше балів за шкалою CНA2DS2-VASC. Зокрема, в 2 (40,0%) випадках 

при пароксизмальній, у 2 (66,67%) – при персистуючій та в 15 (41,67%) – при 

перманентній формах ФП ризик тромбоемболій склав 4 бали. У 40% хворих 

із пароксизмальною / перманентною формами ФП та в 33% – із 

персистуючою виявлено 5 балів за шкалою CНA2DS2-VASC. Найвищий ризик 

– 6 балів виявлено в 3 (8,33%) випадках серед хворих ІІІ групи. 
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Аналізуючи дані щодо виникнення кровотеч за шкалою HAS-BLED 

(табл. 3.8), виявлено збільшення ризику виникнення кровотеч при ГІ. 

Зокрема, високий ризик 3 та більше балів було виявлено в 3 (6,82%) випадках 

серед хворих ІІІ групи при персистуючій та перманентній формах ФП. У 60% 

та 22% хворих із пароксизмальною (р=0,0184; р1<0,1 за точним критерієм 

Фішера) та перманентною формами ФП (р=0,0003; р2<0,05 за точним 

критерієм Фішера) ризик кровотеч оцінено в 1 бал, у 1 (20,0%) пацієнта з 

пароксизмальною формою ФП (р=0,0023; р1<0,05 за точним критерієм 

Фішера) ризик кровотеч за шкалою HAS-BLED склав 0 балів. 

Серед хворих ІІ групи в 1 (33,33%) випадку при персистуючій та в 4 

(14,28%) – при перманентній ФП ризик було оцінено в 2 бали та в 1 (3,58%) 

випадку – в 3 бали. В 3 (27,27%), 1 (33,33%) та в 19 (67,86%) випадках серед 

хворих при пароксизмальній, персистуючій та перманентній (р=0,0001; 

р1<0,05 за точним критерієм Фішера) формах ФП відповідно ризик кровотеч 

оцінено в 1 бал. У 73% хворих із пароксизмальною, 33% – із персистуючою 

та 14% – із перманентною формами ФП (р=0,0001; р1<0,05 за точним 

критерієм Фішера) ризику кровотеч не виявлено.  

У більшості пацієнтів І групи виявлено низький ризик кровотеч. 

Зокрема, у 18 (94,74%) (пароксизмальна ФП), у 5 (83,33%) (персистуюча ФП) 

та в 26 (92,86%) (перманентна ФП) випадках ризик кровотеч складав 0 балів. 

У поодиноких випадках виявлено 1 бал та в 1 (3,57%) випадку при 

перманентній ФП – 2 бали. 

Отже, хворі на АГ з пароксизмальною та перманентною формами ФП, 

СН при інсулінорезистентності з реактивною та спонтанною ГІ 

характеризуються тяжчим перебігом ФП, збільшенням скарг асоційованих із 

аритмією за шкалою EHRA та збільшенням ризику виникнення не тільки 

тромботичних за шкалою CНA2DS2-VASC, а й геморагічних ускладнень за 

шкалою HAS-BLED. 
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Таблиця 3.8 

Оцінка ризику виникнення кровотеч за шкалою HAS-BLED у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією 

передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові 

Кількість 

балів 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

0 балів 18 

(94,74%) 

5 

(83,33%) 

26 

(92,86%) 

8  

(72,73%) 

1  

(33,33%) 

4  

(14,28%)* 

1  

(20,0%)* 

0  

(0,00%)* 

0  

(0,00%)*
#
 

1 бал 1 

(5,26%) 

1 

(16,67%) 

1 

(3,57%) 

3 

(27,27%) 

1 

(33,33%) 

19 

(67,86%)* 

3 

(60,0%) 

0  

(0,00%) 

8 

 (22,22%)
#
 

2 бали 0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

1  

(3,57%) 

0 

 (0,00%) 

1  

(33,33%) 

4  

(14,28%) 

1  

(20,0%) 

2  

(66,67%) 

26 

(72,22%)*
#
 

3 бали 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (3,58%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 1 (2,78%) 

4 бали 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (2,78%) 

Примітки: 1) n – абсолютна кількість хворих; 

2) у дужках вказаний відсоток від загальної кількості хворих у групі; 

3) * – достовірність різниці показника порівняно з відповідним показником у І групі (р1<0,05 за 

точним критерієм Фішера);  

4) 
#
 – достовірність різниці показника порівняно з відповідним показником у ІІ групі (р2<0,05 за 

точним критерієм Фішера). 
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Ризик тромботичних ускладнень за шкалою CНA2DS2-VASc у хворих із 

реактивною / спонтанною ГІ високий – в межах 3 – 5 балів у 86% / 95% 

випадках відповідно, в той час, як у хворих без інсулінорезистентності 

високий ризик виявляється лише в поодиноких випадках. За наявності 

інсулінорезистентності з реактивною / спонтанною ГІ ризик виникнення 

кровотеч за шкалою HAS-BLED становить 98 / 93% випадків у межах 0 – 2 

бали проти 2 / 6% випадків серед хворих з інсулінорезистентністю.  

 

3.2. Стан кардіогемодинаміки та варіабельності серцевого ритму у 

хворих із фібриляцією передсердь, залежно від рівня ендогенного 

інсуліну в крові  

Для оцінки функціонального стану міокарда у хворих на АГ з ФП 

проведено аналіз показників ЕхоКГ залежно від рівня ЕІ в крові та форми 

ФП (табл. 3.9). У цілому відмічено наявність ознак гіпертрофії ЛШ, як за 

даними метричних, так і об’ємних показників ЕхоКГ.  

Найбільшими об'ємні показники ЛШ (КСО та КДО ЛШ) виявилися за 

умов спонтанної ГІ і достовірно відрізнялися від рівня в контролі (р1<0,05).  

Причому, в хворих із перманентною формою ФП як при реактивній, 

так і при спонтанній ГІ всі об’ємні показники ЛШ коливались на найвищому 

рівні (р1<0,05), що свідчить про перенавантаження об’ємом і формування 

хронічної СН.  

Діаметр ЛП > 40 мл/м
2 

вважається незалежною детермінантою тиску 

наповнення ЛШ. Аналіз показників ЛП дозволив констатувати їх підвищення 

на 31%, 48% та 51% у хворих із пароксизмальною, персистуючою та 

перманентною формами ФП у І групі порівняно з контролем (р1<0,05). У ІІ 

групі – на 39%; 47%; 52% (р1<0,05), у ІІІ групі – 48%; 56%; 61% при 

пароксизмальній, персистуючій та перманентній формах ФП відповідно 

порівняно з контролем (р1<0,05).  
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Таблиця 3.9 

Ехокардіографічні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та 

метаболічними порушеннями з різним рівнем ендогенного інсуліну в крові (М±m) 

Показник, 

одиниці 

виміру 

Контроль 

(n=20) 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСР ЛШ, 

см 

3,45± 

0,20  

3,79± 

0,69 

4,06± 

0,33* 

4,14± 

0,71* 

3,85± 

0,73 

4,14± 

0,28* 

4,46± 

0,41* 

3,97± 

0,28* 

4,26± 

0,38* 

4,51± 

0,46* 

КДР ЛШ, 

см 

4,50± 

0,10 

5,03± 

0,51 

5,26± 

0,39* 

5,34± 

0,67* 

5,18± 

0,41* 

5,30± 

0,61* 

5,51± 

0,78* 

5,30± 

0,64* 

5,49± 

0,73* 

5,60± 

0,73* 

КСО ЛШ, 

мл 

38,88± 

5,59 

60,30± 

6,30* 

66,07± 

6,51* 

68,17± 

9,12* 

67,82± 

5,60*
#
 

70,22± 

6,37* 

75,21± 

5,24* 

70,22± 

8,32*
#
 

74,06± 

5,54*
#
 

80,87± 

8,87*
#
 

КДО ЛШ, 

мл 
118,12 

6,23 

132,55±

9,85* 

137,70± 

9,26* 

142,33± 

9,22* 

141,06± 

8,39* 

146,63± 

9,83* 

155,75± 

8,86* 

147,38± 

8,39* 

150,43± 

7,24* 

159,39± 

6,14* 

ФВ ЛШ, % 63,20± 

3,71 

57,40± 

4,21 

56,39± 

3,28 

54,12± 

4,20* 

56,12± 

2,15 

55,36± 

3,31* 

53,36± 

4,13* 

54,12± 

2,45* 

53,07± 

2,12* 

50,07± 

2,43* 

ЛП, см 2,91± 

0,30 

3,82± 

0,32* 

4,31± 

0,22* 

4,41± 

0,51* 

4,06± 

0,22* 

4,29± 

0,41* 

4,44± 

0,41* 

4,32± 

0,21*
#
 

4,54± 

0,39* 

4,69± 

0,19* 

ТМШП, см 0,88± 

0,04 

1,12± 

0,04* 

1,16± 

0,04* 

1,22± 

0,03* 

1,17± 

0,03* 

1,21± 

0,02* 

1,23± 

0,02* 

1,19± 

0,05* 

1,23± 

0,05* 

1,25± 

0,05* 

ТЗСЛШ, см 0,99± 

0,01 

1,14± 

0,04* 

1,15± 

0,02* 

1,18± 

0,02* 

1,15± 

0,02* 

1,17± 

0,03* 

1,21± 

0,03* 

1,17± 

0,03* 

1,20± 

0,04* 

1,24± 

0,04* 

ВТС ЛШ 0,42± 

0,05 

0,42± 

0,04 

0,44± 

0,02 

0,46± 

0,03 

0,43± 

0,02 

0,44± 

0,07 

0,49± 

0,12* 

0,50± 

0,07*
#§

 

0,52± 

0,11*
#§

 

0,54± 

0,05*
#
 



76 

 

 

Продовження табл. 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ММ ЛШ, г 171,00± 

11,00 

256,27±

22,11* 

261,27± 

26,30* 

269,03± 

19,66* 

265,83± 

25,11* 

273,64± 

22,04* 

284,91± 

20,10* 

277,09± 

22,61* 

284,04± 

21,73* 

307,66± 

21,03*
#
 

ІММ ЛШ, 

г/м
2
 

91,67± 

5,32 

132,25±

5,69* 

139,66± 

6,30* 

142,39± 

7,28* 

138,51± 

9,17* 

140,25± 

8,21* 

150,22± 

4,81* 

152,51± 

5,67*
#
 

156,69± 

4,48*
#
 

166,51± 

4,17*
#
 

Примітки: * – у порівнянні з контролем (р1<0,05);  

 
#
 – у порівнянні з відповідним показником у хворих І групи (р2<0,05); 

 
§
 – у порівнянні з відповідним показником у хворих ІІ групи (р3<0,05). 
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За умов ремоделювання ЛШ виявлено, що у всіх хворих із вперше 

діагностованою ФП показник ФВ ЛШ коливався на нижній межі норми 

(ФВ>50%), що свідчить про наявність діастолічної дисфункції.  

Аналізуючи зміни геометрії ЛШ серця (табл. 3.10) у хворих із вперше 

діагностованою ФП, було виявлено переважання концентричної гіпертрофії 

ЛШ в 65% (ІІ та ІІІ групи). У хворих І групи в 52,83% випадках теж мала 

місце концентрична гіпертрофія ЛШ. У той же час виявлено ексцентричну 

гіпертрофію у хворих І, ІІ та ІІІ груп у 35,85%, 35,71% та 34,09% відповідно, і 

лише в поодиноких випадках мала місце нормальна геометрія ЛШ та 

концентричне ремоделювання серед хворих І групи (рис. 3.4). 

Отже, наявність реактивної та спонтанної ГІ у хворих із вперше 

виявленою ФП при СН ФК ІІ та метаболічних порушеннях сприяє розвитку 

концентричного ремоделювання та гіпертрофії міокарда, зменшуючи його 

скоротливу здатність та сприяючи виникненню діастолічної дисфункції ЛШ. 

Аналізуючи показники структурно-функціональних параметрів серця 

залежно від типу ФП, виявлено неоднозначні їх зміни (табл. 3.11). Зокрема, 

показники КСР та КДР ЛШ у хворих із адренергічним типом ФП виявились 

підвищеними на 20% порівняно з показником у хворих із нормальним рівнем 

ЕІ в крові (р<0,05). У хворих із вагусним типом ФП виявлено підвищення 

показника КСР на 17% (р<0,05).  

 Проте не виявлено достовірної різниці між показниками у хворих 

вагусного та змішаного типів ФП (р1;2<0,1). Збільшення ММ ЛШ та ІММ ЛШ 

супроводжувалося підвищенням показника КСО та КДО в усіх групах, проте 

максимальні значення відмічено у хворих із адренергічним типом та ГІ 

(р1<0,05, р2<0,1). 
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 Таблиця 3.10 

Характеристика геометричних моделей лівого шлуночка у хворих на артеріальну 

гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними 

порушеннями із різним рівнем ендогенного інсуліну в крові 

Типи  

геометричного 

ремоделювання ЛШ 

І група 

(n=53) 

ІІ група 

(n=42) 

ІІІ група 

(n=44) 

Нормальна геометрія 5 (9,43%) 0  0  

Концентричне ремоделювання 1 (1,88%) 0 0  

Ексцентрична гіпертрофія 19 (35,85%) 15 (35,71%) 15 (34,09%)  

Концентрична гіпертрофія 28 (52,83%) 27 (64,28%) 29 (65,91%) 

Примітки: 1) n – кількість обстежених; 

                   2) перед дужками вказана абсолютна кількість осіб; 

                   3) у дужках вказаний відсоток від загальної кількості осіб у групі. 

 

 

 

0% 25% 50% 75% 100%

I група

II група

III група

Нормальна геометрія Концентричне ремоделювання

Ексцентрична гіпертрофія Концентрична гіпертрофія

Рис.3.4  

 

Типи геометричних моделей лівого шлуночка у хворих на 

артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою 

недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від 

рівня ендогенного інсуліну в крові. 
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Таблиця 3.11 

Показники структурно-функціонального стану міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь 

та метаболічними порушеннями, залежно від типу пароксизмів (М±m) 

 

Показник 

 

Контроль 

Адренергічний тип ФП 

(n=49) 

Вагусний тип ФП 

(n=40) 

Змішаний тип ФП 

(n=50) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=19) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=30) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=11) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=29) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=23) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=27) 

КСР ЛШ, см 3,45±0,20  3,73±0,70 4,51±0,70* 3,65±0,53 4,27±0,81* 3,78±0,37 4,45±0,63* 

КДР ЛШ, см 4,50±0,10 4,58±0,42 5,63±0,64* 4,63±0,66 5,13±0,41 4,81±0,39 5,59±0,57 

КСО ЛШ, мл 38,88±5,59 70,16±5,91 82,36±7,39*
#
 64,19±5,27 72,31±5,22* 68,24±6,17 76,51±6,73* 

КДО ЛШ, мл 118,126,23 136,27±7,33 155,27±6,18* 127,66±6,37 143,21±6,30 131,73±8,30 146,61±7,19 

ФВ ЛШ, % 63,20±3,71 55,37±2,55 51,29±1,06 56,39±2,57 53,81±1,44 54,68±1,64 53,40±1,21 

ЛП, см 2,91±0,30 3,76±0,37 4,52±0,28* 3,54±0,66 4,21±0,31 3,74±0,34 4,43±0,19 

ТМШП, см 0,88±0,04 1,21±0,02 1,23±0,02 1,13±0,02 1,16±0,03 1,13±0,02 1,18±0,03 

ТЗСЛШ, см 0,99±0,01 1,22±0,04 1,24±0,03 1,14±0,03 1,17±0,04 1,20±0,02 1,21±0,02 

ВТС ЛШ 0,42±0,05 0,42±0,02 0,56±0,03* 0,45±0,01 0,50±0,02 0,44±0,02 0,52±0,02* 

ММ ЛШ, г 171,00±11,00 271,34±16,81
#
 311,68±19,30*

#
 209,33±18,73

§
 243,93±19,27*

§
 249,86±18,27 283,19±20,61* 

ІММ ЛШ, г/м
2
 91,67±5,32 151,29±5,37

#
 169,55±7,20*

#
 131,82±4,67 147,69±6,33* 138,60±4,13 156,71±5,23* 

Примітки: n – кількість хворих; 

* – у порівнянні з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05); 

# 
– у порівнянні з хворими з вагусним типом ФП (р1<0,05); 

§
 – у порівнянні з хворими зі змішаним типом ФП (р2<0,05).  
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Діаметр ЛП у хворих із адренергічним типом ФП та ГІ виявився 

збільшеним на 20,21% порівняно з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05). 

Достовірної різниці між групами за показниками ТМШП та ТЗСЛШ 

виявлено не було (р1;2;3<0,1). Проте показник ВТС ЛШ у хворих із 

адренергічним типом ФП та ГІ виявився підвищеним на 33,33% порівняно з 

хворими з нормальним рівнем ЕІ в крові (р<0,05) та мав тенденцію до 

підвищення порівняно із хворими вагусного та змішаного типів ФП (р1;2<0,1). 

Фракція викиду ЛШ достовірно не відрізнялася між групами, проте 

мала тенденцію до зниження в більшій мірі при адренергічному типі 

пароксизмів ФП (р<0,1). 

Отже, більш виражений ступінь ГІ у хворих на АГ з вперше виявленою 

ФП при адренергічному типі асоціюється зі збільшенням діаметру ЛП, 

дилатацією ЛШ, збільшенням ІММ ЛШ, формуванням концентричної (65% 

випадків) та ексцентричної (35% випадків) гіпертрофії міокарда на тлі 

збереженої систолічної функції ЛШ (ФВ >50%).  

Проведено аналіз показників ХМ ЕКГ в обстежених хворих залежно 

від рівня ЕІ в крові та форми ФП (табл. 3.12). У обстежених хворих виявлено 

схильність до тахісистолічного варіанту перебігу ФП за показником ЧСС, 

причому в більшій мірі в хворих із ГІ при пароксизмальній формі ФП 

порівняно з хворими без інсулінорезистентності (р1; 2<0,05). 

При аналізі показників парасимпатичної активності RMSSD та pNN50 

залежно від рівня ЕІ в крові нами виявлено їх зниження у хворих ІІ та ІІІ груп 

на 25% та 54% при пароксизмальній формі ФП і дещо з меншою частотою – 

при персистуючій ФП порівняно з рівнем у контролі (р1<0,05).  

Порівнюючи дані показники з відповідними у хворих І групи, у ІІ та ІІІ 

групах лише при перманентній формі ФП виявлено їх зниження майже в 1,2 

раза (р2<0,05). Більше ніж у половини (59%) хворих із персистуючою та 

перманентною ФП з ГІ показник pNN50 виявився зниженим на 40% 

порівняно з контролем (р1<0,05). 
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Таблиця 3.12 

Показники холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією 

передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від рівня ендогенного інсуліну (M±m) 

Показник, 

одиниці 

виміру 

Контроль 

n=20 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Часові показники ВСР 

ЧСС сер., 

уд/хв 

71,0± 

4,0 

115,93± 

11,37* 

87,34± 

5,37* 

82,23± 

4,22* 

135,11± 

12,01*
#
 

90,36± 

5,28* 

89,21± 

4,34* 

142,39± 

14,90*
#
 

97,52± 

5,20* 

95,15± 

4,63*
#
 

RMSSD, 

мс 

27,0± 

4,0 

23,76± 

1,84* 

24,71± 

2,73 

30,71± 

4,56* 

21,45± 

3,39* 

23,21± 

1,51* 

26,63± 

2,31
#
 

20,22± 

1,82* 

22,08± 

4,11* 

24,51± 

3,61
#
 

pNN50,  

% 

9,0± 

2,0 

5,09± 

1,77* 

6,73± 

0,64* 

9,68± 

2,43 

4,11± 

1,09*
#
 

5,22± 

2,06*
#
 

6,49± 

2,57*
#
 

4,06± 

0,96*
#
 

4,55± 

2,49*
#§

 

5,96± 

1,96*
#
 

SDANN, 

мс 

127,0± 

10,0 

143,14± 

2,34* 

137,79± 

2,60 

128,55± 

2,46 

146,71± 

2,67* 

142,07± 

3,41 

140,22± 

2,17 

149,01± 

1,07* 

140,16± 

3,02 

137,54± 

3,55 

SDNN,  

мс 

126,0± 

9,0 

145,84± 

3,73* 

124,33± 

3,51 

119,50± 

1,84 

149,22± 

2,52* 

128,39± 

3,11 

126,6± 

4,24 

152,47± 

2,29* 

135,29± 

3,27 

131,55± 

2,07 

SDNNind, 

мс 

54,0± 

5,0 

50,35± 

1,72 

52,37± 

1,41 

54,11± 

2,11 

46,42± 

1,76* 

50,44± 

2,51 

53,01± 

4,99 

41,15± 

1,73*
#
 

48,81± 

2,33 

51,24± 

3,76 

Спектральні показники ВСР 

LF, мс
2
 657,6± 

23,1 

885,43± 

20,55* 

803,41± 

12,07* 

703,22± 

9,38 

891,11± 

22,90* 

821,61± 

17,22* 

759,29± 

10,39* 

979,37± 

19,51* 

871,39± 

10,34* 

789,34± 

10,22*
#
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Продовження табл. 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

HF, мс
2
 912,16± 

34,0 

842,33± 

19,44 

837,19± 

14,28 

792,41± 

28,22* 

821,30± 

22,07 

790,91± 

10,25* 

786,27± 

21,30* 

723,61± 

22,53*
#
 

781,60± 

19,66* 

778,89± 

23,91* 

VLF, мс
2
 1026,3± 

55,0 

886,32± 

12,37* 

901,75± 

10,39* 

925,22± 

10,05 

851,27± 

10,66* 

879,47± 

16,14* 

891,19± 

13,21* 

826,52± 

13,68* 

862,21± 

10,64* 

870,22± 

16,47* 

LF/HF, ум. 

од. 

0,72± 

0,02 

1,05± 

0,01* 

0,96± 

0,02* 

0,89± 

0,02* 

1,08± 

0,02* 

1,04± 

0,01* 

0,96± 

0,01* 

1,35± 

0,01*
#§

 

1,11± 

0,02*
#
 

1,01± 

0,02*
#
 

Примітки:  n – кількість хворих;  

* – достовірність різниці у порівнянні з контролем (р1<0,05);  

#
 – достовірність різниці у порівнянні з відповідним показником у хворих І групи (р2<0,05);  

§
 – достовірність різниці у порівнянні з відповідним показником у хворих ІІ групи (р3<0,05). 
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Проте, порівнюючи даний показник із відповідним показником у І 

групі, виявлено його зниження більше ніж на 20% (ІІ група) та 38% (ІІІ 

група) при всіх формах ФП відповідно (р2<0,05). 

При оцінці стану загальної ВСР за показниками SDАNN, SDNN та 

SDNNind нами відмічено їх підвищення на 15% та 21% у ІІ та ІІІ групах при 

пароксизмальній формі ФП відповідно порівняно з контролем (р1<0,05). 

Показник SDNNind у хворих ІІ та ІІІ груп із пароксизмальною формою ФП 

виявився зниженим за показник контролю на 14,03% та 23,79% відповідно 

(р1<0,05), що відображає дисбаланс між симпатичною та парасимпатичною 

нервовою системою.  

Порушення вегетативної регуляції ВСР за спектральними показниками 

відмічено в усіх хворих із ФП та метаболічними порушеннями. Показник 

спектральної потужності LF, за допомогою якого можна оцінити тонус 

симпатичного відділу ВНС, був достовірно підвищений у хворих із ГІ. 

Найвищим показник виявився у хворих із пароксизмальною формою ФП. 

Зниження показника HF на 20,67% було більш вираженим у хворих 3-ої 

групи з пароксизмальною формою ФП (р1<0,05). При персистуючій та 

перманентній формах ФП показник виявився зниженим порівняно з рівнем у 

контролі на 13% (ІІ група) та 14% (ІІІ група) відповідно (р1<0,05).  

Зменшення показника VLF у 1,2 раза було виявлено при 

пароксизмальній формі ФП (ІІ та ІІІ групи) порівняно з контролем (р1<0,05) 

та дещо з меншою інтенсивністю при персистуючій та перманентній формах 

ФП (р1<0,05).  

Максимальне збільшення симпатовагального індексу відмічено в 

хворих ІІІ групи: в 1,9 раза – при пароксизмальній ФП; в 1,5 раза – при 

персистуючій ФП; в 1,4 раза – при перманентній ФП порівняно з рівнем у 

контролі (р1<0,05).  

 При аналізі часових показників ВСР залежно від ступеня СН виявлено 

достовірне збільшення показника ЧСС до (93±3) уд./хв при СН ФК ІІ, що на 
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30,98% перевищувало відповідний показник у контролі (р1<0,05) та на 

16,25% – показник при СН ФК І (р2<0,05).  

 Достовірне зниження показників RMSSD та pNN50 більше ніж на 22% 

виявлено у хворих із СН ФК ІІ зі спонтанною ГІ порівняно з показником у 

контролі та хворими з СН ФК І (р<0,05). У хворих із СН ФК І виявлено 

тенденцію до підвищення показника SDАNN (р<0,1) та достовірне 

підвищення на 14,12% – при СН ФК ІІ (р<0,05) порівняно з рівнем у 

контролі, що було більш вираженим у хворих із ГІ. Залежно від ФК СН 

відмічено лише тенденцію до зниження загальної ВСР за показниками SDNN 

та SDNNind порівняно з контролем (р<0,1). 

Спектральні показники ХМ ЕКГ у хворих із ФП та метаболічними 

порушеннями підтверджували отримані дані щодо зниження загальної ВСР. 

Співвідношення показників LF/HF виявилося підвищеним при СН ФК ІІ 

майже в 1,5 раза, при СН ФК І дане співвідношення було підвищеним у 1 раз 

порівняно з рівнем у контролі (р<0,05).  

Отже, за наявності інсулінорезистентності в хворих на АГ з уперше 

виявленою ФП, СН ФК ІІ та метаболічними порушеннями характерним є 

зменшення часових та спектральних показників ВСР, зокрема, RMSSD, 

pNN50, HF, VLF та збільшення SDАNN, SDNN, SDNNind, LF, LF/HF.  

Аналіз показників ХМ ЕКГ залежно від типу пароксизму наведено в 

таблиці 3.13. Дисбаланс між активністю симпатичної та парасимпатичної 

нервової системи в хворих із адренергічним типом ФП характеризувався 

зниженням показників RMSSD, pNN50 та паралельним підвищенням 

показників SDАNN та SDNN. Зокрема, показник RMSSD при ГІ виявився 

максимально зниженим на 38,65% порівняно з хворими вагусного типу 

(р1<0,05) та на 23,88% – порівняно з хворими змішаного типу (р2<0,05). 

Показник pNN50 виявився зменшеним у 2,3 та 1,9 раза в хворих із 

адренергічним та змішаним типами ФП та ГІ порівняно з рівнем при 

вагусному типі відповідно (р1<0,05).  
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Таблиця 3.13 

Показники варіабельності серцевого ритму у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь та 

метаболічними порушеннями, залежно від типу пароксизмів (M±m) 

 

Показник 

 

Контроль 

(n=20) 

Адренергічний тип ФП 

(n=49) 

Вагусний тип ФП 

(n=40) 

Змішаний тип ФП 

(n=50) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=19) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=30) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=11) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=29) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=23) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=27) 

Часові показники ВСР 

ЧСС сер., уд/хв. 71±4 132,06±5,39
#
 149,51±5,28*

#
 102,37±4,12 118,56±6,22* 116,27±4,79

#
 133,51±4,19*

#
 

RMSSD, мс 27±4 22,87±1,36
#
 17,24±1,31*

#§
 31,27±3,59

§
 28,10±2,30

§
 24,69±2,29

#
 21,39±3,64*

#
 

pNN50, % 9±2 10,25±1,73
#
 5,91±1,03*

#§
 11,77±1,53

§
 14,07±2,03*

§
 10,37±1,50 7,44±2,21*

#
 

SDАNN, мс 127±10 134,22±3,57 148,39±4,27
#§

 120,83±4,37 116,29±4,31 132,29±4,12 127,69±3,30 

SDNN, мс 126±9 136,67±6,32 143,27±5,91
#§

 128,75±6,92 117,63±4,24 133,03±5,17 126,51±4,83 

SDNNind, мс 54±5 50,07±3,21 57,31±3,01*
#
 49,55±4,43 42,37±3,41*

§
 53,51±3,90 55,07±4,09

#
 

Спектральні показники ВСР 

LF, мс
2
 657,6±23,1 774,12±9,41

#
 894,37±10,27*

#§
 630,12±11,43 693,97±14,03 691,44±12,43 724,13±14,53 

HF, мс
2
 912,16±34 790,49±16,71 733,91±18,14

#§ 
890,43±17,61 865,57±15,90 903,40±19,21 874,81±17,18 

VLF, мс
2
 1026,3±55 920,12±14,40 875,81±19,14 1038,40±21,03 969,27±14,88 1018,30±16,19 987,43±19,03 

LF/HF, ум.од. 0,70±0,02 0,97±0,01
#§

 1,21±0,02*
#§

 0,70±0,02 0,80±0,02* 0,76±0,02 0,82±0,01 

Примітки:  n – кількість хворих; 

* – у порівнянні з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05); 
# 
– у порівнянні з хворими з вагусним типом ФП (р1<0,05); 

§ 
– у порівнянні з хворими зі змішаним типом ФП (р2<0,05). 
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Аналізуючи зміни показника SDАNN, виявлено максимальне його 

підвищення на 27,60% та на 16,21% порівняно з хворими вагусного та 

змішаного типів відповідно (р1;2<0,05). Аналогічну направленість змін 

відмічено і для показників SDNN та SDNNind (р1;2<0,05).  

Аналіз спектральних показників ВСР дозволив виявити зростання 

показника LF у хворих із різними типами ФП (рис. 3.5).  

 

 

Рис. 3.5. Показник LF у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією 

передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями, 

залежно від типу пароксизмів. 

 

Зокрема, максимальне підвищення показника LF відмічено у хворих із 

адренергічним типом ФП та ГІ, що на 28% перевищувало показник у хворих 

із вагусним та змішаним типами ФП (р1;2<0,05). 

Парасимпатичний вплив на серцево-судинну систему за спектральним 

показником HF у хворих із вагусним типом та ГІ був збережений і не 

відрізнявся від показника у хворих із нормальним рівнем ЕІ (р<0,1). При 

адренергічному типі ФП – був знижений на 16% порівняно з хворими 

вагусного та змішаного типів ФП (р1;2<0,05). 
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Адренергічний тип ФП характеризується найвищим зростанням 

симпатовагального індексу. Так, співвідношення LF/HF при ГІ перевищувало 

показник у хворих із нормальним рівнем ЕІ в крові на 24,74% (р<0,05). 

Порівняно з хворими вагусного типу показник виявився підвищеним у 1,5 

раза (р1<0,05) та мав тенденцію до підвищення при змішаному типі ФП 

(р2<0,1). 

Симпатовагальний індекс у хворих вагусного типу та ГІ перевищував 

показник у хворих із нормальним рівнем ЕІ на 14,28% (р<0,05) та майже не 

відрізнявся порівняно з хворими змішаного типу (р2<0,1).  

Отже, у хворих на АГ з ФП, СН при інсулінорезистентності частіше 

формується адренергічний тип перебігу пароксизму ФП зі збільшенням 

середньої ЧСС, максимальним зменшенням показника RMSSD, pNN50, HF, 

VLF та підвищенням SDАNN, SDNN, SDNNind, LF та LF/HF і формуванням 

хронічної СН.  

Резюме. Для хворих на АГ з вперше виявленою ФП, СН та 

метаболічними порушеннями характерним є синдром інсулінорезистентності 

у 62% випадках, тяжчий перебіг АГ та СН, схильність до тахісистолії, 

наявність абдомінального ожиріння. Збільшення інтенсивності скарг, 

асоційованих з аритмією від І – ІІ класу (30% випадків) у хворих із 

нормальним рівнем ЕІ в крові, до ІІІ – IV класу (70% випадків) у хворих із 

реактивною та спонтанною ГІ за шкалою EHRA. Збільшення ризику 

виникнення тромботичних ускладнень понад 2 бали за шкалою CHA2DS2-

VASс (74% випадків) та збільшення ризику кровотеч за шкалою HAS-BLED 

понад 3 бали (11% випадків). Реактивна та спонтанна ГІ у хворих із 

перманентною ФП при СН ФК ІІ характеризується наявністю концентричної 

(65% випадків) та ексцентричної (35% випадків) гіпертрофії міокарда на тлі 

збереженої систолічної функції ЛШ (ФВ ЛШ >50%). 

У хворих із інсулінорезистентністю характерним є порушення ВСР за 

часовими та спектральними параметрами з підвищенням тонусу симпатичної 

нервової системи за показниками SDNN, SDАNN, LF, LF/HF та зниженням 
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тонусу парасимпатичної ланки за рівнем RMSSD, pNN50, HF, VLF, що було 

більш вираженим при пароксизмальній ФП та СН ФК ІІ. Виділено 3 типи 

перебігу пароксизмів ФП: адренергічний (35% випадків), вагусний (29% 

випадків) та змішаний (36% випадків). При інсулінорезистентності частіше 

формується адренергічний тип перебігу пароксизму ФП (61% випадків) зі 

збільшенням середньої ЧСС, максимальним зменшенням показника RMSSD 

та підвищенням SDАNN і формуванням хронічної СН. Більш виражений 

ступінь ГІ у хворих із адренергічним типом ФП асоціюється з дилатацією 

ЛП, ЛШ, збільшенням ІММ ЛШ при збереженій систолічній функції ЛШ. 

 

Результати дослідження, які наведені в цьому розділі, висвітлені в 

таких наукових працях, опублікованих у фахових виданнях України: 

1. Оринчак М.А. Вплив інсулінорезистентності на перебіг вперше 

діагностованої фібриляції передсердь / М.А. Оринчак, М.М. 

Василечко // Архів клінічної медицини. – 2015. – №2. – С. 41 – 45.  

2. Оринчак М.А. Кореляційні взаємозв’язки ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи, маркерів запалення з показниками 

варіабельності серцевого ритму та вуглеводного обміну у хворих із 

фібриляцією передсердь та метаболічним синдромом / М.А. 

Оринчак, М.М. Василечко // Галицький лікарський вісник – Т.22, 

№4 (частина 1). – 2015. – С. 63 – 66.  



89 

 

 

РОЗДІЛ 4 

СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ, МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА 

ГУМОРАЛЬНИХ МАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У 

ХВОРИХ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ 

ЕНДОГЕННОГО ІНСУЛІНУ В КРОВІ 

 

4.1. Показники системи коагуляційного та тромбоцитарного 

гемостазу.  

 

Розподіл хворих залежно від рівня ЕІ в крові та форми ФП дозволив 

виявити наступні зміни в показниках системи коагуляційного гемостазу 

(табл. 4.1).  

Відмічено зниження рівня МНС у хворих із перманентною формою ФП 

та ГІ на 14% (ІІ група) та 26% (ІІІ група) порівняно з рівнем у контролі 

(р1<0,05) та зниження на 22,78% порівняно з відповідним показником у 

хворих І групи (р2<0,05) У хворих із пароксизмальною та персистуючою 

формами ФП виявлено лише тенденцію до зниження показника (р1<0,05). 

Аналіз показника ПтІ виявив його підвищення при персистуючій та 

перманентній ФП (рис. 4.1). Найвищий рівень ПтІ виявлено у хворих ІІІ 

групи, що на 24,66% та 29,96% перевищував рівень у контролі (р1<0,05). 

За нашими даними, у хворих ІІ групи рівень фібриногену достовірно 

перевищував показник у контролі на 52,30% при пароксизмальній ФП, на 

59,87% – при персистуючій ФП та на 71,38% – при перманентній ФП 

(р1<0,05). У ІІІ групі з пароксизмальною, персистуючою та перманентною 

формами ФП виявлено підвищення рівня фібриногену майже в 2 рази 

порівняно з рівнем у контролі (р1<0,05) та на 30% – із показником у І групі 

(р2<0,05).  
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Таблиця 4.1 

Показники коагуляційної ланки гемостазу у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою 

недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові (М±m) 

Показник, 

одиниці 

виміру 

Контроль 

n=20 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

МНС 0,83± 

0,02 

0,84± 

0,02 

0,82± 

0,02 

0,79± 

0,03 

0,78± 

0,01 

0,74± 

0,02 

0,71± 

0,04* 

0,75± 

0,01 

0,70± 

0,02*
#
 

0,61± 

0,02*
#§

 

ПтІ, % 89,91± 

3,68 

103,14± 

3,27* 

105,33± 

2,64* 

109,76± 

3,64* 

107,84± 

2,64* 

108,61± 

2,51* 

112,60± 

3,35* 

109,85± 

2,27* 

112,08± 

2,19* 

116,85± 

2,35* 

Фібриноген,  

г/л 

3,04± 

0,52 

3,93± 

0,53* 

4,03± 

0,26* 

4,15± 

2,23* 

4,63± 

0,43*
#
 

4,86± 

0,27*
#
 

5,21± 

0,72*
#
 

4,78± 

0,53*
#
 

5,06± 

0,27*
#
 

5,40± 

0,72*
#
 

РФМК,  

мг/мл 

3,80± 

0,85 

5,82± 

0,68* 

6,04± 

0,21* 

6,65± 

0,87* 

7,29± 

0,68*
#
 

7,33± 

0,39*
#
 

7,40± 

0,52* 

7,30± 

0,87*
#
 

7,42± 

0,15*
#
 

7,57± 

0,52*
#
 

Д-димер, 

нг/мл 

145,0± 

12,02 

215,37± 

14,22* 

242,50± 

22,37* 

320,11± 

19,72* 

243,69± 

15,39*
#
 

288,64± 

21,48*
#
 

343,82± 

16,26* 

266,21± 

17,10*
#
 

298,93± 

21,62*
#
 

346,84± 

20,26* 

Примітки:  n – кількість хворих;  

* – достовірність різниці у порівнянні з контролем (р1<0,05);  

#
 – достовірність різниці у порівнянні з відповідним показником у хворих І групи (р2<0,05);  

§
 – достовірність різниці у порівнянні з відповідним показником у хворих ІІ групи (р3<0,05). 
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Виявлено збільшення рівня РФМК >4 мг/мл у 98 (70,50%) випадках 

серед усіх хворих із ФП. Найвищих значень рівень РФМК досягав у хворих із 

перманентною формою ФП, зокрема в 1,7 раза (І група) та майже в 2 рази (ІІ 

та ІІІ групи) порівняно з контролем (р1<0,05). Різко підвищені РФМК (>10 

мг/мл) нами виявлено серед хворих із перманентною формою ФП та 

спонтанною ГІ, зокрема, в 12 (33%) випадках відповідно (р<0,05).  

Підвищення рівня Д-димеру >200 нг/мл у плазмі крові виявлено в 56 

(53,85%) випадках серед хворих ІІ та ІІІ груп із персистуючою та 

перманентною ФП, що більше ніж у 2 рази перевищувало показник у 

контролі (р1<0,05) та на 23% – показник у хворих І групи (р2<0,05). 

При вивченні ААТ нами виявлено порушення процесу дезагрегації у 

вигляді зменшення часу початку агрегації, збільшення ступеня та швидкості 

агрегації в різній мірі залежно від рівня ЕІ в крові (рис. 4.2).  

Так, серед хворих І групи гіперагрегацію відмічено в 22 (41,51%); у ІІ 

групі – в 26 (65,00%); у ІІІ групі – в 35 (76,08%) випадках (р<0,05). Отже, 

стан гіперагрегації частіше виникає при інсулінорезистентності як із 

реактивною, так і зі спонтанною ГІ. 

Показники ААТ залежно від рівня ЕІ в крові та форми ФП наведено в 

таблиці 4.2. Встановлено, що час агрегації тромбоцитів зменшується за 

наявності інсулінорезистентності як зі спонтанною, так і з реактивною ГІ. 

При інсулінорезистентності з персистуючою та перманентною формами ФП 

виявлено достовірне вкорочення показника часу на 43,78% та 44,10% (ІІ 

група) і на 47,76% та 50,01% (ІІІ група) відповідно порівняно з контролем 

(р1<0,05).  

Аналізуючи показники ступеня та швидкості агрегації тромбоцитів, 

було виявлено більш істотне підвищення цих показників у хворих з ГІ. 

Зокрема, в ІІ групі при персистуючій та перманентній формах ФП показники 

перевищували в 1,2 раза рівень у контролі (р1<0,05).  
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Рис. 4.1. Показник рівня протромбінового індексу в хворих зі спонтанною 

гіперінсулінемією залежно від форми фібриляції передсердь.  

 

 

Рис. 4.2. Показники агрегаційної активності тромбоцитів у хворих на 

артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь залежно від рівня 

ендогенного інсуліну в крові.  

Примітка: р – вірогідність різниці у порівнянні з контролем. 
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Таблиця 4.2 

Показники агрегаційної активності тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, 

серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові (М±m) 

Показник 
Контроль 

n=20 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персис. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персис. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персис. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

А
Д

Ф
-і

н
д

у
к
о

в
ан

а 
аг

р
ег

ац
ія

 

тр
о
м

б
о

ц
и

ті
в
 

Час агрегації, 

с 

15,60± 

1,93 

14,49± 

1,83 

11,27± 

0,28* 

10,72± 

0,73* 

11,64± 

1,54*
#
 

8,77± 

0,51*
#
 

8,72± 

0,64*
#
 

9,47± 

1,24*
#§

 

8,15± 

1,22*
#
 

7,80± 

0,24*
#
 

Швидкість 

агрегації, %/с 

14,18± 

0,50 

15,23± 

0,88 

15,58± 

0,40 

15,78± 

0,58 

15,95± 

0,74* 

16,34± 

0,57* 

17,53± 

0,24* 

16,60± 

0,39* 

18,22± 

0,41*
#
 

19,71± 

0,27*
#§

 

Ступінь 

агрегації,  

% 

23,06± 

0,76 

23,58± 

0,61 

24,91± 

0,81 

25,39± 

0,57 

24,31± 

0,42 

26,15± 

0,54* 

27,54± 

1,08* 

25,91± 

0,58* 

27,11± 

0,34* 

28,41± 

0,34* 

Кількість 

тромбоцитів, 

тис/мкл 

284,21± 

8,32 

280,14±

4,61 

282,04± 

5,20 

282,01±

4,71 

281,17±

6,91 

282,17±

4,21 

282,69± 

5,66 

283,21±

5,71 

283,49± 

6,31 

284,17±

8,16 

Фактор 

Віллебрандта  

% 

194,32± 

5,21 

237,91±

11,49* 

240,67± 

10,20* 

242,19±

11,41* 

247,90± 

11,41* 

251,69± 

11,61* 

263,10±

10,23* 

257,21± 

12,23* 

260,34±

9,22* 

266,60± 

10,49* 

Примітки:  n – кількість хворих;  

* – достовірність різниці в порівнянні з контролем (р1<0,05);  

#
 – достовірність різниці в порівнянні з відповідним показником у хворих І групи (р2<0,05);  

§
 – достовірність різниці в порівнянні з відповідним показником у хворих ІІ групи (р3<0,05). 
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Максимально збільшеними обидва показники виявилися у хворих ІІІ 

групи при перманентній формі ФП на 23,20% та 38,99% відповідно порівняно 

з контролем (р1<0,05), на 16,94% – порівняно з показником у І групі (р2<0,05) 

та на 12,43% – порівняно з рівнем у ІІ групі (р3<0,05). 

Аналіз показника фВ залежно від форми ФП свідчить про 

односпрямованість його змін. Виявлено підвищення показника на 22,43%; 

23,85%; 24,63% (І група) та на 27,57%; 29,52%; 35,39% (ІІ група) відповідно 

при пароксизмальній, персистуючій та перманентній формах ФП порівняно з 

рівнем у контролі (р1<0,05). Найвищі його значення (рис. 4.3) виявились 

характерними для хворих ІІІ групи з перманентною формою ФП – 

(266,6±10,49) %; у хворих із персистуючою формою ФП – (260,34±9,22) %; у 

хворих із пароксизмальною ФП – (257,21±12,23) % (р1<0,05).  

 

 

Рис. 4.3. Рівень фактора Віллебрандта у хворих на артеріальну гіпертензію зі 

спонтанною гіперінсулінемією та різними формами фібриляції передсердь.  
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Враховуючи, що істотних змін кількості тромбоцитів у крові в 

обстежених хворих нами не виявлено, активність агрегаційної ланки, 

вірогідно, пов’язана не стільки зі збільшенням кількості тромбоцитів, як зі 

зміною їх активності, що являється основною причиною гіперагрегації (р1<0,1). 

При аналізі показників коагуляційного та тромбоцитарного гемостазу 

залежно від ФК СН виявлено наступні зміни. Рівень фібриногену виявився 

підвищеним на 60% при ФК СН І та більш ніж на 70% у хворих із СН ФК ІІ, 

що проявлялося в більшій мірі в хворих зі спонтанною ГІ (р<0,05). Виявлено 

збільшення рівня РФМК у 1,8 раза в хворих із СН ФК І та майже в 2 рази – у 

хворих із СН ФК ІІ з реактивною та спонтанною ГІ порівняно з контролем 

(р<0,05). Підвищення рівня Д-димеру виявлено в 7 (30,43%) випадках при 

ФК СН І та в 53 (44,92%) випадках при СН ФК ІІ, причому найвищих значень 

рівень Д-димеру досягав у хворих зі спонтанною ГІ (р<0,05).  

При аналізі показників ААТ у хворих залежно від ФК СН виявлено 

вкорочення часу початку агрегації на 30,64% (СН ФК І) та 42,88% (СН ФК ІІ) 

у більшій мірі при ГІ порівняно з контролем (р<0,05). Показники ступеня та 

швидкості агрегації виявилися збільшеними, проте в різній мірі. Зокрема, 

виявлено тенденцію до зростання показника ступеня агрегації у хворих із СН 

ФК І (р<0,1) та його збільшення на 17,04% при СН ФК ІІ порівняно з рівнем 

у контролі (р<0,05). Показник швидкості агрегації виявився підвищеним на 

14,66% та 18,62% у хворих із СН ФК І та СН ФК ІІ відповідно порівняно з 

контролем (р<0,05). Показник фВ виявився збільшеним на 22,56% при СН 

ФК І та на 24,31% при СН ФК ІІ порівняно з рівнем у контролі (р<0,05). 

Інформативними були результати, отримані при аналізі показників 

коагуляційного гемостазу залежно від типу ФП (табл. 4.3). Рівень МНС був 

зниженим при ГІ на 13,92% порівняно з хворими з нормальним рівнем ЕІ 

(р<0,05) та на 12,82% порівняно з хворими вагусного типу (р1<0,05). 
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Таблиця 4.3 

Показники коагуляційного гемостазу у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь та метаболічними 

порушеннями, залежно від типу пароксизмів (M±m) 

Показник Контроль 

Адренергічний тип ФП 

(n=49) 

Вагусний тип ФП 

(n=40) 

Змішаний тип ФП 

(n=50) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=19) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=30) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=11) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=29) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=23) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=27) 

МНС 0,83±0,02 0,79±0,01 0,68±0,02*
#
 0,82±0,01 0,78±0,02 0,80±0,02 0,75±0,03 

ПтІ, 

% 

89,91±3,68 103,22±5,03 116,91±4,43* 101,94±5,47 109,21±4,66 106,77±4,70 111,31±3,64 

Фібриноген, 

г/л 

3,04±0,52 4,53±0,88 5,38±0,49*
#§

 4,04±0,93 4,47±0,72 4,20±0,69 4,78±0,55* 

РФМК, 

мг/мл 

3,80±0,85 6,70±1,50 7,54±1,07*
#§

 5,03±1,14# 5,91±0,93* 6,11±1,16 6,20±1,23 

Д-димер, нг/мл 145,0±12,02 281,3±19,40 349,1±18,13*
#§

 234,5±20,31 284,9±19,40* 254,7±22,03 303,6±20,29* 

Примітки: n – кількість хворих; 

* – у порівнянні з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05); 

#
– у порівнянні з хворими з вагусним типом ФП (р1<0,05); 

§ 
– у порівнянні з хворими зі змішаним типом ФП (р2<0,05). 
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Виявлено збільшення показника ПтІ у хворих із адренергічним типом 

на 13,26% порівняно з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05), проте не 

виявлено достовірної різниці порівняно з хворими вагусного та змішаного 

типів (р1;2<0,1).  

Рівень фібриногену в хворих із адренергічним типом ФП та ГІ був 

максимально підвищений на 18,76% порівняно з хворими з нормальним 

рівнем ЕІ (р<0,05), на 20,36% – із хворими вагусного типу (р1<0,05) та на 

12,55% – із хворими змішаного типу (р2<0,05). Аналогічну направленість 

змін відмічено для показників РФМК та Д-димеру. Зокрема, рівень РФМК 

при ГІ майже в 1,5 раза первищував відповідний показник у хворих 

вагусного та змішаного типів ФП (р1;2<0,05). Показник Д-димеру досягнув 

максимального підвищення у хворих адренергічного типу при ГІ та становив 

– (349,1±18,13) нг/мл порівняно з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05) 

та хворими вагусного та змішаного типів ФП (р1;2<0,05). 

Показники ААТ у хворих із різними типами пароксизмів ФП у цілому 

характеризувались наявністю ознак гіперагрегаціїї, що було більш виражено 

у хворих із адренергічним типом пароксизмів ФП та ГІ (табл. 4.4). Відмічено 

вкорочення часу початку агрегаціїї на 40,63% у хворих із адренергічним 

типом пароксизмів та ГІ порівняно з хворими з нормальним рівнем ЕІ 

(р<0,05). Проте, порівнюючи даний показник у хворих із адренергічним 

типом до рівня хворих із вагусним та змішаним типами ФП, достовірної 

різниці не виявлено (р1;2<0,1). 

У хворих із адренергічним та змішаним типами ФП майже в рівній мірі 

виявлено підвищення показника швидкості агрегації відповідно на 26,69% та 

21,52% порівняно з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05). Показник 

ступеня агрегації при ГІ перевищував відповідний показник у хворих із 

нормальним рівнем ЕІ на 19,76% (адренергічний тип ФП), 14,05% (вагусний 

тип) та на 12,80% (змішаний тип) (р<0,05), проте не відрізнявся від рівня у 

хворих із вагусним та змішаним типами ФП (р1;2<0,1).  



98 

 

 

Таблиця 4.4 

Показники тромбоцитарного гемостазу у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь та метаболічними 

порушеннями, залежно від типу пароксизмів (M±m) 

 

Показник 

 

Контроль 

Адренергічний тип ФП 

(n=49) 

Вагусний тип ФП 

(n=40) 

Змішаний тип ФП 

(n=50) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=19) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=30) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=11) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=29) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=23) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=27) 

Час агрегації, 

с 
15,60±1,93 13,93±1,66 8,27±1,04* 14,60±1,84 9,03±1,16* 14,27±1,24 9,17±1,20* 

Швидкість 

агрегації, %/с 
14,18±0,50 15,81±0,53 20,03±0,39*

∆
 14,94±0,61 17,69±0,55* 15,61±0,70 18,97±0,49* 

Ступінь 

агрегації, % 
23,06±0,76 24,14±0,46 28,91±0,44* 24,19±0,71 27,59±1,03* 24,21±0,40 27,31±0,59* 

Кількість 

тромбоцитів, 

тис/мкл 

284,21± 

8,32 
286,71±5,33 289,03±4,91 280,29±5,21 283,91±6,40 284,67±4,21 285,44±4,97 

Фактор 

Віллебрандта, % 

194,32± 

5,21 
226,14±4,88 280,44±3,27*

∆
 212,18±5,04 240,53±3,17* 221,83±4,64 251,96±3,70* 

Примітки: n – кількість хворих; 

* – у порівнянні з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05); 

∆ 
– у порівнянні з хворими з вагусним типом ФП (р1<0,05); 

 # 
– у порівнянні з хворими зі змішаним типом ФП (р2<0,05). 
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Показник фВ за наявності ГІ у групі хворих із адренергічним типом 

пароксизму ФП перевищував на 24,01% показник у хворих із нормальним 

рівнем ЕІ (р<0,05), на 16,59% – у хворих із вагусним типом (р1<0,05) та мав 

тенденцію до підвищення у хворих зі змішаним типом ФП (р2<0,1). 

Кількість тромбоцитів в усіх обстежених пацієнтів не відрізнялася від 

показника у контролі та між собою (р<0,1).  

Отже, у хворих із адренергічним типом перебігу пароксизму ФП 

відмічено достовірне вкорочення показника часу агрегації, підвищення 

швидкості, ступеня агрегації та фВ, що було більш виражене в хворих із ГІ. 

Доведено, що з віком посилюється тромбоутворення, чим пояснюють 

високу серцево-судинну смертність [11, 23, 133]. Проте недостатньо 

вивченим є порушення коагуляційного та тромбоцитарного гемостазу в 

хворих при ФП та інсулінорезистентності. Для з’ясування особливостей 

порушень системи коагуляційного та тромбоцитарного гемостазу в хворих із 

ФП та інсулінорезистентністю нами виділено 3 групи залежно від віку. До 1-

ої групи ввійшло 26 (18,71%) хворих середнього віку, серед них: 11 (39,29%) 

– з нормальним рівнем ЕІ в крові; 6 (21,43%) – з реактивною; 9 (34,62%) – зі 

спонтанною ГІ. До 2-ої групи – 69 (49,64%) хворих похилого віку, серед них: 

28 (40,58%) – з нормальним рівнем ЕІ; 22 (31,88%) – з реактивною та 19 

(27,54%) – зі спонтанною ГІ. До 3-ої групи ввійшло 44 (31,65%) пацієнти 

старечого віку, серед них: 18 (40,91%) – з нормальним рівнем ЕІ; 14 (31,82%) 

– з реактивною та 12 (27,27%) – зі спонтанною ГІ. 

Рівень МНС у хворих середнього віку коливався на рівні контролю та 

не залежав від рівня ЕІ в крові (р<0,1) (табл. 4.5). У хворих похилого віку при 

реактивній ГІ відмічено тенденцію до зниження показника порівняно з 

контролем (р<0,1) та його зниження на 13,25% у хворих зі спонтанною ГІ 

(р<0,05). Зі зростанням ступеня ГІ відмічено зниження рівня МНС у хворих 

старечого віку на 15,66% (реактивна ГІ) та 22,89% (спонтанна ГІ) порівняно з 

рівнем у контролі (р<0,05). 
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Таблиця 4.5 

Показники коагуляційної ланки гемостазу у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою 

недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від віку та рівня ендогенного інсуліну в крові (M±m) 

Показник, 

одиниці 

виміру 

Контроль, 

n=20 

Середній вік (n=26)  Похилий вік (n=69) Старечий вік (n=44) 

Норм. ЕІ  

(n=11) 

Реактив. 

ГІ (n=6) 

Спонтан. 

ГІ (n=9) 

Норм. ЕІ 

(n=28) 

Реактив. 

ГІ (n=22) 

Спонтан. 

ГІ (n=19) 

Норм. ЕІ 

(n=18) 

Реактив. 

ГІ (n=14) 

Спонтан. 

ГІ (n=12) 

МНС 0,83±0,02 
0,86± 

0,02 

р<0,1 

0,80± 

0,01 

р<0,1 

0,79± 

0,02 

р<0,1 

0,79± 

0,02 

р<0,1 

0,76± 

0,02 

р<0,1 

0,72± 

0,01 

р<0,05 

0,77± 

0,02 

р<0,1 

0,70± 

0,02 

р<0,05 

0,64± 

0,02 

р<0,05 

ПтІ, % 89,91±3,68 

94,81± 

2,51 

р<0,1 

106,54± 

3,21 

р<0,05 

106,92± 

2,57 

р<0,05 

101,75± 

4,12 

р<0,05 

104,61± 

2,50 

р<0,05 

106,94± 

3,12 

р<0,05 

103,21± 

2,74 

р<0,05 

105,01± 

2,73 

р<0,05 

110,52± 

3,62 

р<0,05 

Фібрино 

ген, г/л 

3,04± 

0,5 

4,62± 

0,31 

р<0,05 

5,52± 

1,21 

р<0,05 

7,36± 

1,48 

р<0,05 

4,06± 

0,54 

р<0,05 

4,80± 

1,30 

р<0,05 

5,75± 

0,73 

р<0,05 

4,96± 

0,95 

р<0,05 

5,17± 

1,52 

р<0,05 

5,53± 

1,57 

р<0,05 

РФМК, 

мг/мл 

3,80± 

1,05 

6,01± 

2,04 

р<0,05 

6,94± 

1,28 

р<0,05 

7,56± 

1,95 

р<0,05 

6,57± 

1,76 

р<0,05 

6,93± 

1,58 

р<0,05 

7,83± 

0,29 

р<0,05 

7,92± 

1,58 

р<0,05 

9,22± 

0,51 

р<0,05 

10,5± 

2,13 

р<0,05 

Д-димер, 

нг/мл 
105,7±12,0 

254,2± 

11,20 

р<0,05 

312,5± 

14,31 

р<0,05 

331,5± 

10,51 

р<0,05 

275,0± 

9,69 

р<0,05 

285,7± 

12,3 

р<0,05 

333,3± 

10,2 

р<0,05 

264,8± 

12,51 

р<0,05 

312,4± 

9,58 

р<0,05 

370,2± 

12,24 

р<0,05 

Примітки: 
1) n – кількість хворих; 

2) р – вірогідність різниці порівняно з контролем. 
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У хворих середнього віку виявлено підвищення ПтІ на 20% при 

реактивній та спонтанній ГІ порівняно з контролем (р<0,05). У хворих 

похилого віку виявлено підвищення на 14,18%, на 17,38% та на 20,01% у 

хворих із нормальним рівнем ЕІ, реактивною та спонтанною ГІ відповідно 

порівняно з контролем (р<0,05). Підвищення рівня ПтІ виявлено також у 

хворих старечого віку. Зокрема, показник ПтІ перевищував рівень у контролі 

у 1,2 раза відповідно в хворих із нормальним рівнем ЕІ, реактивною та 

спонтанною ГІ (р<0,05).  

Концентрація фібриногену в плазмі крові обстежених пацієнтів всіх 

вікових груп виявилась збільшеною при нормальному рівні ЕІ та досягала 

максимуму при ГІ порівняно з рівнем в контролі (р<0,05). Виявлено 

достовірне збільшення рівня РФМК у хворих усіх груп, та найвищими вони 

були при спонтанній ГІ серед хворих похилого та старечого віку (р<0,05). 

Зокрема, рівень РФМК у хворих похилого та старечого віку в цілому 

достовірно перевищував показник у контролі більше ніж у 2 рази (р<0,05).  

Майже в половини обстежених виявлено підвищення рівня Д-димеру 

>200 нг/мл у плазмі крові, зокрема: у 12 (46,15%) випадках серед хворих 

середнього віку, у 28 (40,58%) – похилого віку та у 24 (57,14%) – старечого 

віку (р<0,05). Причому, в хворих похилого віку відмічено збільшення рівня 

Д-димерів у 2,7 та в 3,2 раза при реактивній та спонтанній ГІ відповідно 

порівняно з контролем (р<0,05). Серед хворих старечого віку з реактивною та 

спонтанною ГІ виявлено підвищення рівня Д-димеру до (312,74±12,32) нг/мл 

та (370,12±14,31) нг/мл відповідно порівняно з контролем – (105,70±12,38) 

нг/мл (р<0,05). 

Аналіз показників ААТ залежно від віку та рівня ЕІ в крові наведено в 

таблиці 4.6. Виявлено вкорочення показника часу агрегації на 48,65% при 

реактивній ГІ та досягало максимальних значень у хворих похилого та 

старечого віку при спонтанній ГІ (р<0,05). У хворих середнього віку 

виявлено вкорочення показника в 1,3; в 1,4 та в 1,5 раза при нормальному ЕІ, 

реактивній та спонтанній ГІ відповідно (р<0,05). 
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Таблиця 4.6 

Показники агрегаційної активності тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, 

серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від віку та рівня ендогенного інсуліну в крові (M±m) 

Показник, 

одиниці виміру 
Контроль 

n=20 

Середній вік 

(n=26) 

Похилий вік 

(n=69) 

Старечий вік 

(n=42) 

Норм. ЕІ 

(n=11) 

Реактив. 

ГІ (n=6) 

Спонтан. 

ГІ (n=9) 

Норм. ЕІ 

(n=38) 

Реактив. 

ГІ (n=22) 

Спонтан. 

ГІ (n=19) 

Норм. ЕІ 

(n=18) 

Реактив. 

ГІ (n=14) 

Спонтан. 

ГІ (n=12) 

А
Д

Ф
-і

н
д

у
к
о

в
ан

а 
аг

р
ег

ац
ія

 т
р
о

м
б

о
ц

и
ті

в
 Час 

агрегації, с 

15,60± 

1,93 

11,97± 

0,38 

р<0,05 

11,07± 

1,12 

р<0,05 

10,76± 

0,58 

р<0,05 

8,28± 

1,04 

р<0,05 

8,45± 

0,58 

р<0,05 

7,59± 

0,85 

р<0,05 

8,51± 

0,53 

р<0,05 

8,80± 

0,68 

р<0,05 

7,39± 

1,84 

р<0,05 

Швидкість 

агрегації, 

%/с 

14,18± 

0,50 

15,47± 

0,86 

р<0,1 

16,17± 

0,68 

р<0,05 

16,32± 

0,71 

р<0,05 

15,59± 

0,58 

р<0,1 

16,72± 

0,84 

р<0,05 

17,66± 

0,39 

р<0,05 

15,73± 

0,87 

р<0,1 

16,92± 

0,94 

р<0,05 

17,81± 

0,19 

р<0,05 

Ступінь 

агрегації, 

% 

23,06± 

0,76 

24,54± 

0,57 

р<0,1 

26,47± 

0,87 

р<0,05 

27,77± 

0,81 

р<0,05 

24,30± 

0,69 

р<0,1 

25,77± 

0,67 

р<0,05 

29,12± 

0,57 

р<0,05 

26,51± 

0,58 

р<0,05 

27,02± 

0,51 

р<0,05 

28,11± 

0,47 

р<0,05 

Фактор 

Віллебран

дта, % 

194,32± 

5,21 

215,17± 

4,29 

р<0,1 

238,62± 

5,11 

р<0,05 

256,67± 

9,67 

р<0,05 

227,96± 

7,41 

р<0,05 

232,37± 

6,28 

р<0,05 

267,09± 

5,49 

р<0,05 

233,52± 

7,29 

р<0,05 

249,43± 

6,91 

р<0,05 

288,61± 

7,49 

р<0,05 

Кількість 

тромбоци 

тів, 

тис/мкл 

284,21±8,

32 

275,2± 

12,36 

р<0,1 

273,22± 

14,52 

р<0,1 

262,45± 

13,07 

р<0,1 

277,34± 

11,08 

р<0,1 

268,41± 

14,20 

р<0,1 

260,89± 

12,87 

р<0,1 

270,58± 

15,28 

р<0,1 

286,16± 

12,52 

р<0,1 

264,63± 

17,39 

р<0,1 

Примітки:  n – кількість хворих; 

                  р – вірогідність різниці порівняно з контролем. 
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У хворих різних вікових груп із нормальним рівнем ЕІ відмічено 

тенденцію до підвищення показника швидкості агрегації (р<0,1) (рис. 4.4). У 

хворих із реактивною ГІ виявлено збільшення показника швидкості агрегації 

на 14% (середній, похилий вік) та на 17% (старечий) порівняно з показником 

у контролі (р<0,05). 

 

 

Рис. 4.4. Швидкість агрегації у хворих на артеріальну гіпертензію з 

фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними 

порушеннями різного віку, залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові. 

 

Аналогічну спрямованість змін відмічено за показником ступеня 

агрегації. Найвищих значень підвищення ступеня агрегації досягло в хворих 

похилого та старечого віку зі спонтанною ГІ (р<0,05). 

 Залежно від віку та типу інсулінемії підвищення рівня фВ виявлено в 

більшій мірі серед пацієнтів похилого та старечого віку з 

інсулінорезистентністю. Зокрема, в хворих середнього віку підвищення фВ 

виявлено в 6 (54,54%), в 4 (66,66%) та в 7 (77,77%) випадках при 

нормальному рівні ЕІ, реактивній та спонтанній ГІ відповідно (р<0,05). 
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За нашими даними, в похилому віці виявлено збільшення ААТ у 14 

(50,01%), у 12 (54,54%) та у 15 (78,95%) випадках при нормальному рівні ЕІ, 

реактивній та спонтанній ГІ відповідно (р<0,05). У хворих старечого віку 

підвищення рівня фВ спостерігалося у 6 (33,33%) випадках при нормальному 

ЕІ, в 10 (71,43%) – при реактивній ГІ та в 10 (83,33%) – при спонтанній ГІ 

(р<0,05).  

Загальна кількість тромбоцитів у всіх обстежених хворих не залежала 

від віку та наявності чи відсутності ГІ і коливалася в межах (280,14±11,52) 

тис/мкл, що відповідало рівню в контролі – (284,21±8,32) тис/мкл (р<0,1).  

Отже, в пацієнтів із ФП та МС мають місце розлади коагуляційної та 

тромбоцитарної ланок гемостазу. Збільшення циркулюючих РФМК, 

фібриногену, Д-димеру в крові та високу ААТ слід розцінювати як маркер 

хронічної атеротромбогенності та тромбінемії, що є чинником високого 

ризику гострих коронарних подій. При старінні, за наявності 

інсулінорезистентності з реактивною/спонтанною ГІ, у хворих зростають 

рівні циркулюючих РФМК, фібриногену та Д-димеру в крові при різних 

формах ФП та при СН ФК ІІ.  

 

4.2. Показники інсулінорезистентності та ліпідного спектру крові 

Інсулінорезистентність відіграє важливу роль в патогенезі порушень 

регуляції обміну глюкози та дисліпідемій [26, 247]. Оскільки більш 

інформативним для оцінки ризику серцево-судинних ускладнень є показник 

глікемії після навантаження глюкозою, ніж показник рівня глюкози натще, 

нами проведено ПГТТ у хворих на АГ з ФП та метаболічними порушеннями, 

що дозволило виявити деякі закономірності. 

Аналіз показників вуглеводного обміну залежно від рівня ЕІ та форми 

ФП наведено в таблиці 4.7. Встановлено, що для хворих із ФП порушення 

толерантності до вуглеводів є характерним у 70% осіб при перманентній 

формі ФП.  
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Таблиця 4.7 

Показники вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою 

недостатністю та метаболічними порушеннями з різним рівнем ендогенного інсуліну в умовах ПГТТ (Мm) 

Показник, 

одиниці виміру 

Контр

оль 

n=20 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

Глюкоза натще, 

моль/л 

4,59± 

0,36 

4,20± 

0,14 

4,44± 

0,20 

4,51± 

0,34 

4,32± 

0,26 

4,55± 

0,18 

5,96± 

0,12*
#
 

5,33± 

0,27*
#§

 

5,87± 

0,32*
#§

 

5,97± 

0,45*
#
 

Глюкоза через 2 

години, моль/л 

- 4,59± 

0,83  

4,83± 

0,64 

5,62± 

0,37* 

5,09± 

0,83
^
 

5,46± 

0,61*
#
 

6,38± 

0,25*
#
 

5,58± 

0,32*
#
 

6,40± 

0,84*
#§

 

6,90± 

0,83*# 

ЕІ натще, 

мкОд/мл 

15,69± 

0,66 

8,93± 

3,59 

14,37± 

2,53 

18,33± 

0,51* 

12,33± 

0,67
#
 

15,37± 

4,53 

18,33± 

1,51* 

22,32± 

0,84*
#§

 

26,97± 

3,53*
#§

 

37,09± 

8,78*
#§

 

ЕІ через 2 

години, мкОд/мл 

- 10,63± 

4,23 

17,28± 

0,81* 

18,50± 

0,37* 

23,12± 

0,64*# 

25,75± 

4,52*# 

28,44± 

2,29*# 

28,59± 

3,93*#§
 

34,38± 

6,93*
#§

 

41,94± 

8,78*
#§

 

Індекс Саго 0,38± 

0,06 

0,39± 

0,61 

0,37± 

0,16 

0,36± 

0,11 

0,35± 

0,13 

0,33± 

0,18* 

0,31± 

0,14*# 

0,30± 

0,44*#§
 

0,28± 

0,11*#§
 

0,22± 

0,18*#§
 

HOMA-IR 1,90± 

0,50 

1,74± 

0,78 

3,63± 

0,54* 

4,53± 

0,39* 

6,11± 

0,37* 

6,42± 

0,84*# 

6,89± 

0,74*# 

6,33± 

0,72*#§
 

7,15± 

0,33*#§
 

8,89± 

0,50*#§
 

НОМА -% β 200,1±

8,25 

193,23± 

4,12 
200,36± 

4,21 

209,27± 

5,64 
201,37± 

4,21 

206,37± 

3,66 
210,55± 

6,05 

204,18± 

4,41 
210,37± 

5,27 

218,20± 

5,78 

НОМА -% S 64,33±

3,31 

63,81± 

2,33 

60,44± 

3,70 
58,71± 

2,91 

60,77± 

3,12 

55,61± 

3,62* 

41,29± 

2,03*# 

53,94± 

1,94*# 
48,37± 

2,19*# 

39,26± 

1,13*# 

Примітки:  n – кількість хворих; * – достовірність різниці у порівнянні з контролем (р1<0,05); 
#
 – достовірність 

різниці у порівнянні з відповідним показником у хворих І групи (р2<0,05); 
§
 – достовірність різниці у 

порівнянні з відповідним показником у хворих ІІ групи (р3<0,05). 



106 

 

 

Зміна рівнів глюкози в крові в умовах ПГТТ у хворих із реактивною ГІ 

при пароксизмальній та персистуючій формі ФП була виявлена лише після 

навантаження, а при спонтанній ГІ при всіх формах ФП – натще і залишалася 

після навантаження, що свідчить про порушення толерантності до глюкози в 

хворих із ГІ при тривалій ФП. 

Показники ЕІ в крові натще та через 2 години після навантаження 

глюкозою виявились неоднозначними в різних групах (рис. 4.5). Так, у 

хворих І групи при пароксизмальній та персистуючій формі ФП даний 

показник натще та після навантаження не відрізнявся від показника в 

контролі (р1<0,1), при перманентній ФП – був підвищеним на 17% натще та 

тримався на тому ж рівні після навантаження (р1<0,05). У хворих ІІ групи 

рівень ЕІ натще коливався на верхній межі норми (р1<0,) та істотно не 

відрізнявся від рівня у хворих І групи (р2<0,1) при пароксизмальній та 

персистуючій формах ФП, при перманентній – виявився підвищеним на 

16,85% порівняно з контролем (р1<0,05).  

Після навантаження показник ЕІ виявився підвищеним у 1,5; 1,6 та 1,8 

раза при пароксизмальній, персистуючій та перманентній формах ФП 

порівняно з показником у контролі (р1<0,05) та майже на 50% порівняно з 

хворими І групи (р2<0,05). У хворих ІІІ групи з перманентною ФП показник 

ЕІ натще виявився найвищим і перевищував рівень у контролі в 2,3 раза 

(р1<0,05) та в 2 рази – відповідний показник у хворих І та ІІ груп (р2;3<0,05). 

Через 2 години після навантаження рівень ЕІ виявився збільшеним у 2,6 раза 

при перманентній формі ФП та у дещо меншій мірі при пароксизмальній та 

персистуючій порівняно з відповідним показником у контролі (р1<0,05) та 

хворими І та ІІ груп (р2;3<0,05).  

З метою оцінки ступеня інсулінорезистентності в усіх хворих 

визначали індекси HOMA-IR, HOMA – %β, HOMA – %S та Саго.  

Рівень показника HOMA-IR був достовірно підвищеним у всіх хворих 

порівняно з рівнем у контролі (рис. 4.6).  
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Рис. 4.5. Рівень ендогенного інсуліну в крові натще у хворих на 

артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю 

та метаболічними порушеннями.  

Примітки: * – вірогідність різниці у порівнянні з контролем. 

 

 

Рис. 4.6. Рівень показника HOMA-IR у хворих на артеріальну 

гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та 

метаболічними порушеннями. 
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Так, показник HOMA-IR перевищував показник контролю у 1,9 та 2,3 

раза в І групі при персистуючій та перманентній формах ФП (р1<0,05), при 

пароксизмальній ФП – коливався на рівні контролю та становив (1,74±0,78), 

в контролі – (1,90±0,50) (р1<0,1). У ІІ групі показник перевищував контроль у 

3,2; 3,4; 3,6 раза при пароксизмальній, персистуючій і перманентній формах 

ФП відповідно (р1<0,05) та в 3,5 і 1,8 раза – рівень у І групі (р2<0,05). У 

хворих ІІІ групи даний показник був достовірно підвищеним у 3,3; 3,8 та 4,7 

раза відповідно при пароксизмальній, персистуючій та перманентній формах 

ФП порівняно з рівнем в контролі (р1<0,05) та майже в 1,5 раза вищим за 

показник у І та ІІ групах відповідно (р2;3<0,05). 

Показник секреторної функції клітин підшлункової залози – НОМА - %β 

не відрізнявся між групами за формою ФП (р2;3<0,1) та коливався на рівні 

контролю (р1<0,1). Проте у хворих ІІ та ІІІ груп при перманентній формі ФП 

виявлено напруження секреторної активності β-клітин підшлункової залози. 

На тлі збереженої секреторної активності виявлено достовірне зниження 

показника HOMA-%S залежно від рівня ЕІ та форми ФП. Зокрема, в ІІ та ІІІ 

групах із перманентною формою ФП показник був зниженим на 35,81% та 

38,97% відповідно порівняно з контролем та хворими І групи (р1;2<0,05). У ІІІ 

групі при пароксизмальній та персистуючій формах ФП виявлено його 

зниження на 16,15% та 24,81% порівняно з контролем (р1<0,05) та на 20% у 

порівнянні з хворими І групи (р2<0,05). 

Показник індексу Caro виявився неоднозначним у різних групах. У 

хворих І та ІІ груп із пароксизмальною та персистуючою формами ФП індекс 

Caro достовірно не відрізнявся від показника в контролі та між собою 

(р1;2<0,1). У ІІ групі при перманентній ФП – був достовірно зниженим на 

18,42% порівняно з контролем (р1<0,05). У хворих ІІІ групи індекс Caro 

виявився зменшеним у 1,2; 1,3 та 1,7 раза при пароксизмальній, персистуючій 

та перманентній формах ФП відповідно порівняно з контролем та хворими І 

та ІІ груп (р1;2;3<0,05).  
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Отже, в хворих на АГ з ФП та метаболічними порушеннями 

інсулінорезистентність поряд із ГІ супроводжується підвищенням рівня 

HOMA-IR, зниженням чутливості печінки до інсуліну на тлі збереження 

секреторної активності β-інсулярного апарату підшлункової залози та 

зниженням показників Caro, що було більш вираженим при перманентній 

формі ФП. 

Рівень глюкози в крові натще та після навантаження у хворих із СН ФК 

І не перевищував показник контролю (р<0,1). У хворих із СН ФК ІІ через 2 

години після навантаження рівень глюкози в крові натще коливався на рівні 

контролю (р<0,1) та перевищував на 25,05% у хворих із СН ФК ІІ (р<0,05). 

Рівень ЕІ в крові натще в хворих із СН ФК І мав тенденцію до підвищення 

(р<0,1), при СН ФК ІІ – підвищений на 28,55% (р<0,05). Після навантаження 

рівень ЕІ перевищував показник у контролі більше ніж на 50% як при СН ФК 

І, так і при СН ФК ІІ (р<0,05). У хворих із СН виявлено збільшення індексу 

HOMA-IR у 2,0 та 2,5 раза при СН ФК І та СН ФК ІІ відповідно в більшій 

мірі у хворих з ГІ порівняно з контролем (р<0,05). Чутливість печінки до 

інсуліну за показником HOMA – %S була достовірно знижена в хворих із СН 

ФК ІІ у 1,3 раза при СН ФК І та в 2,3 раза при СН ФК ІІ порівняно з 

контролем (р<0,05). Рівень показника HOMA – %β не відрізнявся від 

показника в контролі (р<0,1). Виявлено достовірно знижений рівень індексу 

Саrо на 18,42% (СН ФК І) та на 28,95% (СН ФК ІІ), що було більш 

вираженим у хворих при реактивній та спонтанній ГІ порівняно з контролем 

(р<0,05).  

Зміни показників вуглеводного обміну в хворих із різними типами 

пароксизмів ФП наведено в таблиці 4.8. Виявлено достовірне підвищення 

рівня глюкози після навантаження у хворих із адренергічним та вагусним 

типами ФП та ГІ на 28%, у хворих зі змішаним типом – на 32% порівняно з 

показником натще (р1<0,05). 
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Таблиця 4.8 

Показники вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь та метаболічними 

порушеннями, залежно від типу пароксизмів фібриляції передсердь (Мm) 

Показник 

 

Контроль  

(n=20) 

Адренергічний тип ФП (n=49) Вагусний тип ФП (n=40) Змішаний тип ФП (n=50) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=19) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=30) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=11) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=29) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=23) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=27) 

Глюкоза натще, 

ммоль/л 

4,59± 

0,36 

5,03± 

0,12 

5,11± 

0,10 

4,90± 

0,10 

5,14± 

0,22 

5,09± 

0,12 

5,14± 

0,14 

Глюкоза після 

ПГТТ, моль/л 

– 6,03± 

0,21
○
 

6,55± 

0,19
○
 

6,12± 

0,31
○
 

6,60± 

0,15
○
 

6,19± 

0,10
○
 

6,81± 

1,03
○
 

ЕІ натще, 

мкОд/мл 

15,69± 

0,66 

15,43± 

1,06
∆#

 

29,41± 

2,61*
∆#

 

16,07± 

3,41 

21,40± 

3,57*
#
 

18,19± 

1,46 

25,56± 

3,07* 

ЕІ після ПГТТ, 

мкОд/мл 

– 18,04± 

1,44
○
 

37,40± 

5,60*
○∆#

 

18,19± 

1,63
○
 

29,33± 

4,37*
○
 

19,03± 

0,21 

31,43± 

4,81*
○
 

Індекс Саго 0,38± 

0,06 

0,37± 

0,12 

0,20± 

0,16*
∆#

 

0,38± 

0,16 

0,30± 

0,10* 

0,36± 

0,14 

0,28± 

0,12* 

HOMA-IR 1,90± 

0,50 

1,93± 

0,37 

8,04± 

0,63*
∆#

 

1,95± 

0,40 

5,73± 

0,84*
#
 

2,01± 

0,50 

6,93± 

0,40* 

НОМА -% β 200,16± 

8,25 

197,24± 

7,04 

210,37± 

6,09 

200,93± 

6,53 

207,13± 

6,06 

204,40± 

5,41 

210,93± 

4,90 

НОМА -% S 64,33± 

3,31 

63,40± 

2,09 

38,16± 

1,31*
∆#

 

64,51± 

1,07 

49,18± 

1,19* 

64,93± 

2,03 

46,49± 

2,14* 

Примітки: n – кількість хворих; * – у порівнянні з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05); 
○ 

– у порівнянні з рівнем 

натще (р1<0,05); 
∆ 

– у порівнянні з хворими з вагусним типом (р2<0,05); 
# 
– у порівнянні з хворими зі 

змішаним типом (р3<0,05). 
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Рівень ЕІ натще у хворих із адренергічним типом ФП та ГІ був 

підвищений у 2 рази в порівнянні з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05), 

у той час як у хворих із вагусним та змішаним типами – лише в 1,4 раза 

(р<0,05). У хворих із адренергічним типом ФП та ГІ порівняно з хворими 

вагусного та змішаного типів виявлено його підвищення на 37,43% та 15,06% 

(р2,3<0,05) відповідно. Після ПГТТ рівень ЕІ був максимально підвищеним у 

хворих при адренергічному типі ФП з ГІ, що достовірно перевищувало 

відповідний показник натще (р1<0,05). 

Показник HOMA-IR у всіх групах був достовірно вищим порівняно з 

контролем та хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05). Зокрема, 

максимально підвищеним показник виявився у хворих із адренергічним 

типом ФП та ГІ і майже в 1,5 раза перевищував відповідний показник у 

хворих із вагусним та змішаним типами ФП та ГІ (р2;3<0,05). 

Нами виявлено тенденцію до напруження секреторної активності β-

інсулярного апарату підшлункової залози за показником НОМА – % β у 

хворих із адренергічним та змішаним типами ФП та ГІ (р<0,1). Виявлено 

достовірне зниження індексу чутливості печінки до інсуліну НОМА – % S в 

більшій мірі в хворих із ГІ та адренергічним типом ФП. Зокрема, даний 

показник при ГІ виявився нижчим на 39,81% (адренергічний тип), на 23,76% 

(вагусний тип) та на 28,40% (змішаний тип) за показник у хворих із 

нормальним рівнем ЕІ (р<0,05). У порівнянні з хворими вагусного та 

змішаного типів при адренергічному типі ФП з ГІ виявлено зниження 

показника на 22,47% та 17,92% відповідно (р2;3<0,05). 

Величина індексу Саго у хворих із адренергічним типом ФП та ГІ 

виявилася зниженою на 45,95% порівняно з рівнем у хворих із нормальним 

рівнем ЕІ (р<0,05). При вагусному та змішаному типах ФП з ГІ даний 

показник виявився зниженим у рівній мірі на 22% порівняно з хворими з 

нормальним рівнем ЕІ (р<0,05). Більше ніж на 30%, даний показник був 

зниженим у хворих із адренергічним типом порівняно з відповідним 

показником у хворих вагусного та змішаного типів ФП (р2;3<0,05). 
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Отже, визначення рівня ЕІ в крові в умовах ПГТТ, індексу HOMA-IR, 

НОМА – % β, НОМА – % S та Саго є високоінформативними показниками 

для визначення наявності та оцінки ступеня інсулінорезистентності у хворих 

із різними типами ФП та метаболічними порушеннями. 

Аналіз результатів дослідження показників ліпідного спектру крові 

(табл. 4.9) виявив наявність у хворих всіх груп дисліпідемії, більш вираженої 

при перманентній формі ФП з ГІ. Зокрема, рівень ЗХ був найбільшим у 

хворих ІІ та ІІІ груп при персистуючій і перманентній формах ФП (рис. 4.7), 

перевищуючи рівень контролю на 28,43% і 37,82% та 43,91% і 54,82%  

(р1<0,05) відповідно. Так, якщо у І групі з перманентною ФП цей показник 

був вищим у 1,1 раза порівняно з рівнем у контролі (р1<0,05), то в ІІ групі 

при пароксизмальній ФП рівень ЗХ перевищував відповідний показник у І 

групі на 23,72%, при перманентній – на 15,28% (р2<0,05). Натомість, у ІІІ 

групі – був вищим на 29,08%; 22,46% та 29,51% при пароксизмальній, 

персистуючій та перманентній ФП порівняно з рівнем у І групі(р2<0,05) і 

майже не відрізнявся у порівнянні з хворими ІІ групи (р3<0,1).  

Аналогічну спрямованість та інтенсивність змін виявлено для 

показників ТГ, ЛПНЩ та ЛПДНЩ, які збільшуються у міру наростання 

інсулінорезистентності та є більш вираженими при перманентній формі ФП. 

При збільшенні ступеня інсулінорезистентності виявлено зниження 

показника ЛПВЩ. Зокрема, у хворих І групи величина ЛПВЩ майже не 

відрізнялась від рівня в контролі при пароксизмальній формі ФП (р1<0,1) та 

виявилася достовірно зниженою на 18,93% та 31,82% при персистуючій та 

перманентній формах ФП (р1<0,05). У хворих ІІ групи показник ЛПВЩ 

виявився зниженим на 12,12% (пароксизмальна ФП), 17,42% (персистуюча 

ФП) та на 32,57% (перманентна ФП) порівняно з контролем (р1<0,05). 

У ІІІ групі рівень ЛПВЩ був достовірно зниженим на 15,15%, 26,51%; 

43,94% порівняно з контролем при пароксизмальній, персистуючій та 

перманентній формах ФП відповідно (р1<0,05) та незначно зниженим на 17% 

порівняно з хворими І та ІІ груп при перманентній формі ФП (р2;3<0,05).  
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Таблиця 4.9 

Показники ліпідного профілю крові у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою 

недостатністю та метаболічними порушеннями з різним рівнем ендогенного інсуліну в крові (Мm) 

Показник, 

одиниці виміру 

Контроль 

n=20 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

ЗХ, ммоль/л 3,94±0,71 3,92± 

0,25 

4,63± 

0,16* 

4,71± 

0,21* 

4,85± 

0,34*
#
 

5,06± 

0,55* 

5,43± 

0,46*
#
 

5,06± 

0,71*
#
 

5,67± 

0,29*
#
 

6,10± 

0,84*
#
 

ТГ, ммоль/л 1,21±0,14 1,51± 

0,21* 

1,59± 

0,11* 

1,62± 

0,69* 

1,65± 

0,29* 

1,88± 

0,18*
#
 

2,02± 

0,71*
#
 

1,74± 

0,59*
#§

 

2,11± 

0,34*
#§

 

2,36± 

0,19*
#§

 

ЛПНЩ,  

ммоль/л 

1,89±0,37 3,06± 

0,22* 

3,08± 

0,16* 

3,15± 

0,18* 

3,30± 

0,15* 

3,81± 

0,22*
#
 

4,35± 

0,32*
#
 

3,75± 

0,15*
#§

 

4,21± 

0,34*
#
 

4,53± 

0,25*
#
 

ЛПВЩ,  

ммоль/л 

1,32±0,11 1,29± 

0,07 

1,07± 

0,05* 

0,90± 

0,03* 

1,16± 

0,05 

1,09± 

0,04* 

0,89± 

0,07* 

1,12± 

0,02*
#
 

0,97± 

0,02*
#
 

0,74± 

0,03*
#§

 

ЛПДНЩ,  

ммоль/л 

0,69±0,17 0,69± 

0,03 

0,71± 

0,06 

0,73± 

0,02 

0,68± 

0,09 

0,76± 

0,05 

0,86± 

0,03*
#
 

1,09± 

0,06*
#§

 

1,13± 

0,13*
#§

 

1,47± 

0,11*
#§

 

КА, ум.од. 2,01±0,15 2,60± 

0,17* 

3,49± 

0,19* 

3,86± 

0,14* 

3,51± 

0,12*
#
 

3,94± 

0,21* 

4,12± 

0,15* 

4,51± 

0,17*
#§

 

5,16± 

0,39*
#§

 

7,42± 

0,18*
#§

 

Примітки:  n – кількість хворих;  

* – достовірність різниці у порівнянні з контролем (р1<0,05);  

#
 – достовірність різниці у порівнянні з відповідним показником у хворих І групи (р2<0,05);  

§
 – достовірність різниці у порівнянні з відповідним показником у хворих ІІ групи (р3<0,05). 
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Найбільша тяжкість порушень ліпідного спектру крові за КА була 

характерною для хворих ІІІ групи з перманентною формою ФП (рис. 4.8). 

Зокрема, цей показник перевищував у 2,2 (І група), 2,6 (ІІ група), 3,7 раза (ІІІ 

група) відповідно рівень у контролі (р1<0,05) та в 1,7; 1,5; 1,9 раза 

відповідний показник у І групі (р2<0,05).  

Залежно від форми СН виявлено тенденцію до підвищення рівня ЗХ у 

хворих із СН ФК І (р1<0,1), достовірне його підвищення на 25,13% у хворих 

із СН ФК ІІ порівняно з рівнем у контролі (р1<0,05) та підвищення на 17,94% 

порівняно з рівнем при СН ФК І (р2<0,05).  

Рівень ТГ виявився підвищеним майже на 40% у хворих із СН ФК І та 

СН ФК ІІ при пароксизмальній та перманентній формі ФП порівняно з 

показником у контролі (р1<0,05). Аналогічні зміни було виявлено при аналізі 

показника ЛПНЩ у хворих із ГІ. Так, у хворих із СН ФК І виявлено 

підвищення рівня ЛПНЩ на 51,32%, при СН ФК ІІ – на 70,89% у більшій 

мірі при пароксизмальній формі ФП порівняно з рівнем у контролі (р1<0,05). 

Показник ЛПВЩ виявився зниженим на 13,64% при СН ФК ІІ (р1<0,05) 

та мав тенденцію до зниження при СН ФК І (р1<0,1) порівняно з рівнем у 

контролі.  

При аналізі показника ЛПДНЩ підтверджено вище наведені дані щодо 

атерогенності крові в хворих із СН. Зокрема, максимального підвищення 

показник досягнув у хворих із СН ФК ІІ та становив (0,94±0,11) ммоль/л, що 

на 36% перевищувало показник у контролі (р1<0,05) та на 19% – показник у 

хворих із СН ФК І (р2<0,05).  

Тенденцію до підвищення КА виявлено в хворих із СН ФК І (р1<0,1) та 

достовірне його збільшення на 30,85% у хворих із СН ФК ІІ при 

перманентній формі ФП (р1<0,05). 

Порівняння показників ліпідного спектру крові в хворих із різними 

типами пароксизмів ФП та метаболічними порушеннями дозволило виявити 

чітку атерогенну спрямованість основних його фракцій (табл. 4.10).  
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Рис. 4.7. Показники ліпідного профілю крові в хворих на артеріальну 

гіпертензію з перманентною формою фібриляції передсердь, залежно від 

рівня ендогенного інсуліну в крові. 

 

 
Рис. 4.8. Коефіцієнт атерогенності в хворих на артеріальну гіпертензію зі 

спонтанною гіперінсулінемією, залежно від форми фібриляції передсердь. 
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Таблиця 4.10 

Показники ліпідного профілю крові у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь та 

метаболічними порушеннями, залежно від типу пароксизмів фібриляції передсердь (Мm) 

Показник 
Контроль 

(n=20) 

Адренергічний тип ФП 

(n=49) 

Вагусний тип ФП 

(n=40) 

Змішаний тип ФП 

(n=50) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=19) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=30) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=11) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=29) 

Нормальний 

рівень ЕІ 

(n=23) 

Гіперінсулін 

емія 

(n=27) 

ЗХ, ммоль/л 3,94±0,71 3,50±0,49 5,80±0,40* 3,62±0,51 4,93±0,19* 3,67±0,21 5,60±0,61* 

ТГ, ммоль/л 1,21±0,14 1,29±0,19 1,79±0,13*
∆
 1,24±0,14 1,50±0,13* 1,27±0,14 1,61±0,11* 

ЛПНЩ,  

ммоль/л 
1,89±0,37 2,94±0,40 4,43±0,28* 2,80±0,31 3,98±0,17* 2,91±0,22 4,11±0,33* 

ЛПВЩ,  

ммоль/л 
1,32±0,11 1,17±0,10 0,75±0,04*

∆#
 1,12±0,10 0,90±0,07* 1,19±0,05 0,88±0,09* 

ЛПДНЩ,  

ммоль/л 
0,69±0,17 0,70±0,08 1,30±0,07*

∆#
 0,73±0,06 0,87±0,06*

#
 0,68±0,10 1,02±0,05* 

КА, ум.од. 2,01±0,15 2,31±0,08 7,12±0,20*
∆#

 2,12±0,09 3,61±0,16*
#
 2,49±0,06 4,23±0,16* 

Примітки: n – кількість хворих; 

* – у порівнянні з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05); 

∆ 
– у порівнянні з хворими з вагусним типом ФП (р1<0,05); 

# 
– у порівнянні з хворими зі змішаним типом ФП (р2<0,05). 
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Рівень ЗХ виявився достовірно підвищеним у хворих із ГІ на 65% 

(адренергічний тип ФП), на 36% (вагусний) та на 53% (змішаний тип) 

порівняно з хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05). 

При оцінці ліпідного спектру крові в залежності від типу ФП виявлено 

підвищення рівня ТГ у хворих із адренергічним типом та ГІ на 38,76%; із 

вагусним – 20,97%; зі змішаним – 26,77% порівняно з хворими з нормальним 

рівнем ЕІ (р<0,05). У порівнянні з хворими вагусного типу виявлено 

підвищення показника ТГ у хворих із адренергічним типом майже на 20% 

(р1<0,05) та тенденцію до підвищення у порівнянні з хворими зі змішаним 

типом (р2<0,1). 

Подібні зміни були характерні для показника ЛПНЩ. Зокрема, рівень 

ЛПНЩ виявився достовірно вищим у хворих із адренергічним типом ФП та 

ГІ у 1,5 раза порівняно з показником при нормальному рівні ЕІ (р<0,05). При 

вагусному та змішаному типах ФП з ГІ показник виявився підвищеним на 

42% порівняно з рівнем при нормальному ЕІ (р<0,05).  

Виявлено зниження показника ЛПВЩ у різній мірі залежно від типу 

ФП. Так, відмічено зниження показника на 35,69% у хворих із адренергічним 

типом ФП та ГІ, на 19,64% – у хворих вагусного типу та на 26,05% – у 

хворих змішаного типу порівняно з рівнем при нормальному ЕІ (р<0,05). 

Порівнюючи даний показник при адренергічному типі ФП із хворими 

вагусного та змішаного типів, відмічено його зниження на 16,67% та на 

14,77% відповідно (р1;2<0,05). 

Нами виявлено підвищення показника ЛПДНЩ у всіх хворих. Проте 

максимально показник був підвищений при адренергічному типі ФП та ГІ, 

що перевищувало відповідний показник при вагусному та змішаному типах 

ФП у 1,5 раза (р1;2<0,05). 

Серед хворих із різними типами ФП та ГІ виявлено значні атерогенні 

зміни в крові, що були більш вираженими в хворих із адренергічним типом 

ФП та ГІ. Зокрема, КА в хворих із адренергічним типом ФП перевищував у 

3,1 раза відповідний показник у хворих із нормальним рівнем ЕІ (р<0,05). У 
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хворих із вагусним та змішаним типами – майже в 2 рази порівняно з 

показником при нормальному ЕІ (р<0,05).  

Отже, у хворих із адренергічним типом ФП та метаболічними 

порушеннями атерогенність крові збільшується в міру наростання тяжкості 

інсулінорезистентності за показниками реактивної та спонтанної ГІ, тому 

дисліпідемію, як компонент МС, можна вважати обтяжуючим ризик-

фактором для хворих на АГ з ФП, СН та метаболічними порушеннями.  

 

4.3. Гуморальні фактори ендотеліальної дисфункції 

Відомо, що при МС в умовах інсулінорезистентності, АГ асоціюється з 

активацією ендотеліальної дисфункції, сприяє процесам патологічного 

ремоделювання передсердь, формуванню ФП та активації РААС з 

гіперальдостеронемією [4, 44, 64, 84, 91, 137, 145, 151].  

 Показники рівня циркулюючого альдостерону в крові в обстежених 

хворих виявились неоднозначними при врахуванні наявності ГІ (табл. 4.11). 

Зокрема, в І групі виявлено достовірне збільшення рівня циркулюючого 

альдостерону в 2,6; 2,8 та 2,9 раза при пароксизмальній, персистуючій та 

перманентній формах ФП відповідно порівняно з рівнем у контролі (р1<0,05). 

У ІІ групі рівень циркулюючого альдостерону був підвищений у 2, 8; 3,3; 3,7 

раза при пароксизмальній, персистуючій та перманентній формах ФП 

відповідно (р1<0,05) та майже на 30% порівняно з показником у І групі 

(р2<0,05). Рівень циркулюючого альдостерону в ІІІ групі перевищував 

показник контролю в 2,8 раза (пароксизмальна ФП), 3,4 раза (персистуюча) 

та в 3,8 раза (перманентна ФП) (р1<0,05). Порівняно з відповідним 

показником у І групі виявлено його збільшення на 32% (р2<0,05) та 

тенденцію до збільшення порівняно з показником у ІІ групі (р3<0,1). 
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Таблиця 4.11 

Показники рівня циркулюючого альдостерону в крові та системного запалення у хворих на артеріальну гіпертензію з 

фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від рівня ендогенного 

інсуліну в крові та форми фібриляції передсердь (Мm) 

Показник, 

одиниці виміру 

Контроль 

n=20 

І група (n=53) ІІ група (n=42) ІІІ група (n=44) 

Парокс. 

(n=19) 

Персист. 

(n=6) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=11) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=28) 

Парокс. 

(n=5) 

Персист. 

(n=3) 

Перман. 

(n=36) 

Альдостерон, 

пг/мл 

114,73± 

8,51 

302,98±

23,91* 

317,28± 

22,61* 

330,49± 

26,80* 

319,27±

20,86* 

381,19± 

20,41*
#
 

421,41± 

33,84*
#
 

325,80±

29,93* 

388,09± 

21,43*
#
 

437,21± 

45,46*
#
 

С-РП, мг/л  1,45± 

0,15 

4,55± 

0,15* 

5,74± 

0,58* 

6,29± 

0,67* 

5,32± 

0,64*
#
 

6,53± 

0,49*
#
 

7,27± 

0,76*
#
 

6,91± 

0,38*
#§

 

7,55± 

0,66*
#§

 

9,74± 

0,63*
#§

 

Примітки:  n – кількість хворих;  

* – достовірність різниці у порівнянні з контролем (р1<0,05);  

#
 – достовірність різниці у порівнянні з відповідним показником у хворих І групи (р2<0,05);  

§
 – достовірність різниці у порівнянні з відповідним показником у хворих ІІ групи (р3<0,05). 
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Аналогічні закономірності відмічено за результатами аналізу показника 

С-РП. Так, у І групі рівень С-РП виявився підвищеним у 3,1 раза при 

пароксизмальній, у 4,0 та 4,3 раза – при персистуючій та перманентній 

формах ФП порівняно з контролем (р1<0,05). У ІІ групі показник С-РП у 3,7; 

4,5; 5,0 раза перевищував рівень контролю при пароксизмальній, 

персистуючій та перманентній формах ФП відповідно (р1<0,05) та на 18% – 

порівняно з І групою (р2<0,05). У ІІІ групі цей показник був вищим за рівень 

контролю у 4,8 (пароксизмальна ФП), 5,2 (персистуюча ФП), 6,7 раза 

(перманентна ФП) (р1<0,05); майже на 50% – показник у І групі (р2<0,05) та 

на 30% – показник у ІІ групі (р3<0,05). 

При аналізі гуморальних показників ендотеліальної дисфункції 

залежно від ступеня СН виявлено підвищення рівня циркулюючого 

альдостерону в крові в 1,6 та 2,5 раза при СН ФК І та СН ФК ІІ відповідно в 

більшій мірі при ГІ порівняно з контролем (р1<0,05). 

Рівень С-РП виявився підвищеним майже в 4,5 раза як при СН ФК І, 

так і при СН ФК ІІ у хворих зі спонтанною ГІ порівняно з рівнем у контролі 

(р1<0,05). 

Проаналізували рівень гуморальних маркерів ендотеліальної 

дисфункції в хворих на АГ з ФП, СН та метаболічними порушеннями 

залежно від типу пароксизму ФП (табл. 4.12). Виявлено достовірне зростання 

рівня циркулюючого альдостерону при всіх типах ФП із ГІ порівняно з 

нормальним рівнем ЕІ (р<0,05). Аналізуючи рівень циркулюючого 

альдостерону в хворих із адренергічним типом ФП та ГІ, виявлено його 

збільшення на 35% порівняно з хворими вагусного типу (р1<0,05) та 

тенденцію до збільшення порівняно з хворими змішаного типу (р2<0,1). 

Залежно від типу пароксизмів ФП рівень С-РП виявився достовірно 

підвищеним у всіх групах та досягав найвищих значень при ГІ (рис. 4.9). Так, 

у хворих із адренергічним типом пароксизмів ФП та ГІ рівень С-РП був у 1,5 

раза вищим за рівень при нормальному ЕІ (р<0,05). 
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Таблиця 4.12 

Показники циркулюючого альдостерону та С-реактивного протеїну у 

хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь  

та метаболічними порушеннями, залежно від типу пароксизму 

фібриляції передсердь (Мm) 

Типи ФП                       
                                                                          

                                                                                  Рівень ЕІ 

Показник, одиниці виміру 

Альдостерон, 

пг/мл 

С-РП, мг/л 

1 2 3 

Контроль (n=20) 114,73±8,51 1,45±0,15 

 

Адренергічний 

тип ФП (n=49) 

Нормальний рівень ЕІ 

(n=19) 
341,84±29,36

∆
 6,43±0,29

∆
 

Гіперінсулінемія (n=30) 443,18±21,07*
∆
 9,51±0,84*

∆#
 

 

Вагусний тип 

ФП (n=40) 

Нормальний рівень ЕІ 

(n=11) 
273,97±28,63# 5,01±0,19

#
 

Гіперінсулінемія (n=29) 330,44±30,21*
# 6,94±0,31*

#
 

 

Змішаний тип 

ФП (n=50) 

Нормальний рівень ЕІ 

(n=23) 
336,91±31,65 5,93±0,10 

Гіперінсулінемія (n=27) 419,55±26,04* 8,14±0,23* 

Примітки:  n – кількість хворих; * – у порівнянні з хворими з 

нормальним рівнем ЕІ (р<0,05); 
∆ 

– у порівнянні з хворими з 

вагусним типом ФП (р1<0,05); 
# 
– у порівнянні з хворими зі 

змішаним типом ФП (р2<0,05).
 

 

Дещо з меншою інтенсивністю відмічено підвищення показника С-РП 

у хворих із вагусним та змішаним типами ФП при ГІ (р<0,05). 

Отже, показники циркулюючого альдостерону та С-РП можуть бути 

гуморальними маркерами ендотеліальної дисфункції при адренергічному 

типі перебігу ФП у хворих на АГ, СН та метаболічними порушеннями. 
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Рис. 4.9. Рівень С-реактивного протеїну в хворих на артеріальну 

гіпертензію з фібриляцією передсердь та метаболічними порушеннями 

залежно від типу пароксизму. 

 

Резюме. Інсулінорезистентність у хворих на АГ з ФП, СН ФК ІІ та 

метаболічними порушеннями проявляється реактивною та спонтанною ГІ, 

супроводжується протромботичними розладами коагуляційної і 

тромбоцитарної ланок гемостазу з підвищенням рівнів МНС, ПтІ, 

фібриногену, РФМК, Д-димеру, високою ААТ із вкороченням часу початку 

агрегації, збільшенням ступеня, швидкості агрегації і фВ по мірі наростання 

ГІ, особливо при адренергічному типі ФП. У хворих похилого та старечого 

віку при наявності перманентної ФП та інсулінорезистентності як зі 

спонтанною, так і з реактивною ГІ більш інтенсивно формується стан 

гіперкоагуляції зі збільшенням рівня в крові фібриногену > 6 г/л, РФМК > 8 

мг/мл, Д-димеру > 300 нг/мл та високою ААТ.  

Для верифікації інсулінорезистентності в хворих на АГ з ФП, СН ФК ІІ 

та метаболічними порушеннями інформативним є не лише визначення рівня 

ЕІ в крові натще та розрахунок індексу HOMA-IR, а й розрахунок індексів 

HOMA -%S та HOMA - %β.  

1,45

6,43

5,01

6,43

9,51

6,94

8,14
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Контроль
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Змішаний тип
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мг/л 

р1<0,05 
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Встановлено, що частота виявлення ГІ найбільша при вагусному типі 

(72,5%), проте рівень циркулюючого ЕІ є вищим при адренергічному типі 

перебігу пароксизму (р<0,05). Інсулінорезистентність найчастіше 

зустрічається при вагусному типі ФП (72% випадків). Проте, зміни 

показників є вираженішими при адренергічному типі перебігу пароксизмів 

для якого характерним є реактивна та спонтанна ГІ, підвищення індексу 

HOMA-IR на 49%, зниження індексу HOMA%-S на 37% та напруження 

секреторної активності ß-клітин підшлункової залози за показником HOMA-

%β.  

Для хворих на АГ з ФП та СН ФК ІІ характерним є наявність 

дисліпідемії (56%), ступінь важкості якої збільшується у міру прогресування 

інсулінорезистентності та СН. Підтверджено, що збільшення величини КА і 

зниження ЛПВЩ є ознаками інсулінорезистентності та зниження чутливості 

периферичних тканин до інсуліну, що свідчить про тісний взаємозв’язок 

інсулінорезистентності та дисліпідемії при ФП. Атерогенність крові 

збільшується у міру прогресування інсулінорезистентності та досягає 

максимальних значень при постійних формах ФП. 

 При АГ з ФП та СН ФК ІІ підвищений рівень циркулюючого 

альдостерону в крові виявляється у 73% випадках, що дозволяє вважати 

гіперальдостеронемію характерним діагностичним критерієм метаболічних 

порушень. При цьому ступінь гіперальдостеронемії наростає по мірі 

збільшення ГІ, тому визначення рівня циркулюючого альдостерону в крові 

може бути критерієм оцінки важкості інсулінорезистентності, особливо при 

адренергічному типі ФП. Враховуючи, що альдостерон сприяє формуванню 

процесу фіброзоутворення та посиленню жорсткості міокарда, 

гіперальдостеронемію можна вважати ще й одним із чинників морфо-

функціональних змін міокарда за умов інсулінорезистентності та 

прогресування ФП. 

У хворих із інсулінорезистентністю та початковими стадіями СН 

запускається системна запальна реакція зі збільшенням показника С-РП, що 
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сприяє виникненню та прогресуванню інсулінорезистентності, хронізації ФП 

і дозволяє вважати його додатковим чинником несприятливого перебігу та 

ендотеліальної дисфункції у хворих із ФП, особливо при адренергічному 

типі. 

Результати дослідження, які наведені в цьому розділі, висвітлені в 

таких наукових працях: 

1. Orynchak M. A. Status of coagulation and platelet hemostasis parameters in 

patients with permanent atrial fibrillation on the background of metabolic 

syndrome / M.A. Orynchak, M.M. Vasylechko // The Pharma Innovation Journal. 

– 2014. – Vol. 2. – №11. – P.71 – 75. 

2. Оринчак М. А. Особливості несприятливих гемостатичних чинників 

перебігу фібриляції передсердь у хворих із метаболічним синдромом залежно 

від віку / М.А. Оринчак, М.М. Василечко // Буковинський медичний вісник. – 

2014. – Том 18, №4 (72) – С. 90 – 94. 

3. Василечко М. М. Характеристика показників системи гемостазу у 

хворих з різними формами фібриляції передсердь та з метаболічним 

синдромом / М. М. Василечко // Архів клінічної медицини. – 2014. – №1. – С. 

17 – 20. 

4. Оринчак М.А. Кореляційні взаємозв’язки ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи, маркерів запалення з показниками варіабельності 

серцевого ритму та вуглеводного обміну у хворих із фібриляцією передсердь 

та метаболічним синдромом / М.А. Оринчак, М.М. Василечко // Галицький 

лікарський вісник. – 2015. – Т.22, №4 (частина 1). – С. 63 – 66. 
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РОЗДІЛ 5 

КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ПРОГНОЗ У ХВОРИХ НА 

АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ, 

СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПРИ ГІПЕРІНСУЛІНЕМІЇ 

Зміни в системі коагуляційного та тромбоцитарного гемостазу у 

взаємозв’язку з показниками інсулінорезистентності, ліпідного спектру крові, 

системним хронічним запаленням, рівнем циркулюючого альдостерону, 

активністю ВНС та параметрами структури серця залишаються предметом 

жвавої дискусії [10, 47, 60, 104, 108, 120]. Адже саме ці зміни є важливим 

чинником розвитку тромбозів у пацієнтів із ФП [85, 91, 127, 174]. 

Ремоделювання серця залежить від активації РААС під впливом АПФ 

на ключовий компонент РААС ангіотензин ІІ, а також впливає на гемостаз 

через фібриноліз, агрегацію тромбоцитів та згортання крові, підвищує 

сприйнятливість судин до запалення, сприяючи розвитку ендотеліальної 

дисфункції, потенціюючи атеросклеротичні зміни з наступним розвитком 

ССП [44, 91, 145, 151]. 

Однак досі залишаються недостатньо вивченими питання 

взаємозв’язків між окремими факторами патогенезу і клініки та залежність 

прогнозу від прогресування ФП у хворих на АГ, СН при 

інсулінорезистентності.  

 

5.1. Кореляційні взаємозв’язки між показниками системи 

коагуляційного та тромбоцитарного гемостазу, інсулінорезистентністю, 

ліпідним спектром, маркерами ендотеліальної дисфункції, 

варіабельністю серцевого ритму та структурно-функціональними 

параметрами серця залежно від наявності інсулінорезистентності 

При аналізі кореляційних взаємозв’язків між клінічними показниками у 

хворих на АГ з ФП, СН ФК ІІ та метаболічними порушеннями ми звернули 
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увагу на те, від яких показників залежить можливе прогресування ФП у 

хворих на АГ з метаболічними порушеннями.  

Виявилося, що у хворих на АГ з ФП існують прямі кореляційні 

взаємозв’язки між ІМТ, ОТ та рівнем САТ (рис. 5.1). Серед позитивних та 

негативних існують зв’язки, пов’язані з механізмом підвищення АТ. Так, у 

хворих виявлена позитивна кореляція між віком та тривалістю АГ (r=0,6658, 

р<0,05) і слабка негативна – між ІМТ та віком (r=-0,2106 р<0,1). Вік у значній 

мірі корелював із кількістю балів за шкалою CHA2DS2-VASc та помірно – з 

кількістю балів за шкалою EHRA. У той же час, тривалість АГ позитивно 

корелювала в значній мірі з масою тіла та рівнем САТ.  

При проведенні кореляційного аналізу між рівнем ЕІ в крові натще та 

кількістю балів за шкалою EHRA, CHA2DS2-VASc та HAS-BLED нами 

виявлено позитивні кореляційні взаємозв’язки (рис. 5.2). Зокрема, ступінь ГІ 

незначно корелював із кількістю балів за шкалою HAS-BLED. У значній мірі 

рівень ЕІ корелював із кількістю балів за шкалою EHRA. Кореляційний 

зв'язок помірної сили між рівнем ЕІ та кількістю балів за шкалою CHA2DS2-

VASc виявлено в хворих як при реактивній, так і при спонтанній ГІ. 

Інсулінорезистентність відіграє важливу роль у патогенезі порушень 

системи гемостазу. Показники коагуляційного гемостазу позитивно 

корелювали з рівнем ЕІ в крові й показником HOMA-IR, незначно – з рівнем 

глюкози й показником секреції інсуліну (НОМА - %β) та обернено – з 

індексами чутливості до інсуліну (табл. 5.1). 

Аналіз кореляційних зв’язків показав, що існує кореляція між 

показниками тромбоцитарного гемостазу, яка залежить від рівня ЕІ в крові. 

Зокрема, при ГІ виявлено сильний обернений кореляційний зв'язок між часом 

агрегації, рівнем ЕІ та HOMA-IR; слабкий обернений зв'язок – між часом 

агрегації, рівнем глюкози та НОМА - %β. 
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Таблиця 5.1  

Кореляційні взаємозв’язки між показниками коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу та показниками 

інсулінорезистентності у хворих на артеріальну гіпертензію із фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю 

 та метаболічними порушеннями 

Групи                  

                         Показники 
ЕІ Глюкоза НОМА-IR Саго 

НОМА IR 

% -S 

НОМА IR 

% -β 

1 2 3 4 5 6 7 

Р
еа

к
ти

в
н

аГ
І 

(n
=

4
2

) 

ПтІ r= 0,2334 0,0334 0,1344 -0,1745 -0,1741 0,1130 

р= 0,0080 0,0014* 0,0010 0,0022 0,0015 0,0058 

Фібриноген r= 0,6334 0,2213 0,7870 -0,5641 -0,5120 0,1030 

р= 0,0001* 0,0023 0,0004* 0,0018* 0,0011* 0,0033 

РФМК r= 0,7204 0,4408 0,6270 -0,5763 -0,6322 0,1034 

р= 0,0002* 0,0027* 0,0004* 0,0003* 0,0009* 0,0028 

Д-димер r= 0,7709 0,0921 0,5809 -0,4031 -0,5127 0,1109 

р= 0,0005* 0,0010 0,0006* 0,0007* 0,0006* 0,0019 

Час агрегації 
r= -0,7408 -0,2151 -0,7263 0,6512 0,5964 -0,1102 

р= 0,0010* 0,0045 0,0001* 0,0007* 0,0012* 0,0014 

Швидкість 

агрегації 

r= 0,2931 0,4857 0,3319 -0,5088 -0,3452 0,1904 

р= 0,0011 0,0014* 0,0027* 0,0006* 0,0019* 0,0011 

Ступінь 

агрегації 

r= 0,6490 0,4662 0,5401 -0,6694 -0,5906 0,1921 

р= 0,0036* 0,0047* 0,0030* 0,0023* 0,0022* 0,0011 

Фактор 

Віллебрандт

а 

r= 0,7507 0,3764 0,4462 -0,4931 -0,5123 0,1630 

р= 0,0007* 0,0008* 0,0024* 0,0011* 0,0006* 0,0021 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

С
п

о
н

та
н

н
а 

 

Г
І 

(n
=

4
4

) 

ПтІ r= 0,2921 0,0901 0,1239 -0,1829 -0,2731 0,1351 

р= 0,0012 0,0002 0,0032 0,0051 0,0025 0,0014 

Фібриноген r= 0,7416 0,2944 0,8134 -0,6621 -0,6227 0,1510 

р= 0,0006* 0,0012 0,0011* 0,0008* 0,0001* 0,0020 

РФМК r= 0,8207 0,3334 0,6314 -0,7703 -0,7302 0,1927 

р= 0,0003* 0,0019* 0,0011* 0,0003* 0,0003* 0,0008 

Д-димер r= 0,8701 0,1678 0,5974 -0,6011 -0,6117 0,2041 

р= 0,0004* 0,0042 0,0014* 0,0002* 0,0007* 0,0040 

Час агрегації 
r= -0,7981 -0,3448 -0,7651 0,6922 0,6303 -0,1532 

р= 0,0002* 0,0006* 0,0003* 0,0002* 0,0002* 0,0013 

Швидкість 

агрегації 

r= 0,3931 0,5120 0,3901 -0,6119 -0,4251 0,1659 

р= 0,0001* 0,0006* 0,0009* 0,0011* 0,0006* 0,0041 

Ступінь 

агрегації 

r= 0,6891 0,5863 0,6499 -0,7420 -0,6521 0,1581 

р= 0,0006* 0,0002* 0,0007* 0,0006* 0,0006* 0,0041 

Фактор 

Віллебрандт

а 

r= 0,7939 0,4567 0,5272 -0,5855 -0,6537 0,1937 

р= 0,0007* 0,0003* 0,0002* 0,0002* 0,0007* 0,0006 

Примітки: n – кількість хворих; * – достовірний зв'язок; ПтІ – протромбіновий індекс; РФМК – розчинні фібрин-

мономерні комплекси. 
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Рис. 5.1. Кореляційні взаємозв’язки між клінічними показниками у 

хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою 

недостатністю та метаболічними порушеннями.  

Примітка: * - зв'язок достовірний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Кореляційні взаємозв’язки між рівнем ендогенного інсуліну в крові 

та кількістю балів за шкалами EHRA, CHA2DS2-VASc, HAS-BLED у хворих з 

фібриляцією передсердь.  

ОТ 

Маса тіла 
ІМТ Тривалість АГ 

Рівень САТ 

Вік Кількість балів за шкалою 

EHRA 

Кількість балів за шкалою  

CHA2DS2-VASc (>1 балу) 

r=0,5015* 
 

r=0,6637* 
 

r=0,4631* 
 

r=0,6658* 
 

Рівень ЕІ 

(реактивна ГІ) 

Рівень ЕІ 

(спонтанна ГІ) 

Кількість балів за шкалою 

EHRA(>3 балів) 

(r=0,6653; р=0,0019) 

Кількість балів за шкалою  

CHA2DS2-VASc (>1 балу) 
(r=0,5216; р=0,0009) 

 

Кількість балів за шкалою  

HAS-BLED (>3 балів) 
(r=0,2631; р=0,0024) 

Кількість балів за шкалою EHRA 

(>3 балів) 

(r=0,67620; р=0,0009) 

Кількість балів за шкалою  

CHA2DS2-VASc (> 1 балу)  
(r=0,6124; р=0,0007) 

 

Кількість балів за шкалою  

HAS-BLED (>1 балу) 
(r=0,3531; р=0,0011) 

r=0,5413* r=0,5505* 
 

r=0,5015* 
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Між швидкістю агрегації, рівнем ЕІ та НОМА - %β виявлено слабкий 

прямий зв'язок, помірний – з рівнем глюкози та HOMA-IR. Обернені зв’язки 

з індексом Саго, НОМА - %S.  

Ступінь агрегації у значній мірі позитивно корелював з рівнем ЕІ, 

НОМА-IR та обернено з індексом Саго та індексом чутливості печінки до 

інсуліну НОМА - %S. Сильні кореляційні взаємозв’язки виявлено між фВ та 

рівнем ЕІ, значні зв’язки – з індексом HOMA-IR та негативні – з індексом 

Саго та НОМА - %S. 

Для з’ясування взаємних впливів показників системи гемостазу та 

інсулінорезистентності нами проведено кореляційний аналіз у хворих із ФП 

різного віку з рівнем ЕІ. Виявлено наявність прямого кореляційного зв’язку 

різної сили між рівнем ЕІ в крові натще та рівнем ПтІ, фібриногену, РФМК та 

Д-димеру в хворих різного віку з ФП як при реактивній, так і при спонтанній 

ГІ (табл. 5.2). Зокрема, при реактивній / спонтанній ГІ у похилому та 

старечому віці відмічено прямі помірної сили кореляційні зв'язки між рівнем 

ПтІ та рівнем ЕІ порівняно з хворими середнього віку. 

Відмічено значний прямий кореляційний зв'язок між рівнем 

фібриногену та ЕІ в хворих похилого та старечого віку з реактивною ГІ та 

сильний прямий зв'язок при спонтанній ГІ (r=0,8136; р=0,0043). 

При проведенні кореляційного аналізу виявлено сильні прямі 

кореляційні зв’язки між рівнями РФМК та ЕІ в хворих різного віку при ГІ. 

Зокрема, хворі середнього віку характеризувалися наявністю прямого 

помірного кореляційного зв’язку при реактивній ГІ (r=0,4985, p<0,005) та 

сильного кореляційного зв’язку при спонтанній ГІ (r=0,7909, p<0,005). 

Виявлено наявність сильних та дуже сильних кореляційних зв’язків 

між рівнями РФМК та ЕІ у похилому / старечому віці при реактивній ГІ –

(r=0,7688 / r=0,8121; р<0,005) та при спонтанній ГІ – (r=0,8951 / r=0,8968; 

р<0,005), що розцінювалося нами як підтвердження наявності взаємозв’язку 

між активністю коагуляційної ланки гемостазу та інсулінорезистентністю. 
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Таблиця 5.2 

Кореляційні взаємозв’язки між показниками коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу та рівнем ендогенного 

інсуліну в крові у хворих різного віку на артеріальну гіпертензію із фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю 

 та метаболічними порушеннями 

Групи                  

                           Показники 
ПтІ Фібриноген РФМК Д-димер 

1 2 3 4 5 

Р
еа

к
ти

в
н

а 
Г

І 

(n
=

4
2

) 

Середній вік r= r=0,2499 

 

r=0,4581* 

 

r=0,4985* 

 

r=0,3909* 

 р= p=0,0080 p=0,0045 p=0,0011 p=0,0013 

Похилий вік 
r= r=0,3556* 

 

r=0,6331* 

 

r=0,7688 

 

r=0,7988 

 р= p=0,0007 p=0,0006 p=0,0001* p=0,0001* 

Старечий вік 
r= r=0,3696* 

 

r=0,7261* 

 

r=0,8121* 

 

r=0,8494* 

 р= p=0,0042 p=0,0003 p=0,0017 p=0,0008 

С
п

о
н

та
н

н
а 

Г
І 

(n
=

4
4

) 

Середній вік r= r=0,2633 

 

r=0,5458 

 

r=0,5909 

 

r=0,7490 

 р= p=0,0023 p=0,0034* p=0,0011* p=0,0013* 

Похилий вік 
r= r=0,4128 

 

r=0,8136 

 

r=0,8951 

 
r=0,8228 

р= p=0,0009* p=0,0043* p=0,0002* р=0,00002* 

Старечий вік 
r= r=0,4245 

 

r=0,9164 

 

r=0,8968 

 

r=0,8997 

 р= p=0,0001* p=0,0002* p=0,0010* p=0,0003* 

Примітки: n – кількість хворих;  * – достовірний зв'язок; ПтІ – протромбіновий індекс; РФМК – розчинні фібрин-

мономерні комплекси. 
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У хворих середнього віку при реактивній ГІ встановлено прямий 

помірної сили кореляційний зв'язок між рівнем Д-димеру та ЕІ (r=0,3909, 

р<0,005) та сильний прямий (r=0,7490; р<0,005) – при спонтанній ГІ. 

Інтенсивність зв’язку збільшується з віком, що свідчить про підвищення 

ймовірності тромботичних ускладнень із віком у хворих із ФП та 

інсулінорезистентністю. 

Нами проведено вивчення кореляційних зв'язків між рівнем ЕІ в крові 

при реактивній / спонтанній ГІ та показниками ліпідограми. Сильний прямий 

кореляційний зв'язок виявлено між рівнем ЕІ та ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, КА та 

негативний зв'язок з ЛПВЩ. 

Для з’ясування впливу метаболічних порушень на зміни системи 

гемостазу нами вивчено кореляційні зв’язки у хворих на АГ з ФП, СН та 

метаболічними порушеннями при інсулінорезистентності (табл. 5.3). 

Незважаючи на вірогідно вищі показники коагуляційного гемостазу у 

хворих із ФП та реактивною ГІ, нами виявлено слабкі позитивні кореляційні 

зв’язки між рівнем ПтІ та ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, КА, проте виявлено значний 

обернений зв'язок з рівнем ЛПВЩ. У значній мірі рівень фібриногену 

корелював із рівнем ЗХ, ЛПНЩ, КА, прямо пропорційно – з рівнем ТГ та 

обернено пропорційно – з рівнем ЛПВЩ. Сильний обернено пропорційний 

зв'язок виявлено між рівнем РФМК та ЛПВЩ. Рівень Д-димеру при 

реактивній ГІ корелював у значній мірі як позитивно (ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, КА), 

так і негативно (ЛПВЩ).  

Щодо показників тромбоцитарного гемостазу, то обернено 

пропорційний сильний зв'язок виявлено між часом агрегації та майже всіма 

показниками ліпідограми, крім КА, з яким виявлено помірний кореляційний 

взаємозв’язок, із рівнем ЛПВЩ – сильний позитивний зв'язок. Сильні прямі 

(ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, КА) та обернені (ЛПВЩ) кореляційні зв'язки виявлено між 

ступенем агрегації та фВ. 
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Таблиця 5.3 

Кореляційні взаємозв’язки між показниками коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу та ліпідним спектром 

крові у хворих на артеріальну гіпертензію із фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю 

 та метаболічними порушеннями 

Групи                  

                           Показники 
ЗХ ТГ ЛПВЩ ЛПНЩ КА 

1 2 3 4 5 6 

Р
еа

к
ти

в
н

а 
Г

І 
(n

=
4
2

) 

ПтІ r= 0,2819* 0,2408 -0,5374 0,2451 0,2567 

р= 0,0010 0,0002 0,0010* 0,0005 0,0029 

Фібриноген 
r= 0,5283 0,7072 -0,6224 0,5506 0,5315 

р= 0,0023* 0,0006* 0,0007* 0,0020* 0,0016* 

РФМК 
r= 0,3952 0,4815 -0,7762 0,3933 0,6871 

р= 0,0002 0,0002* 0,0001* 0,0006 0,0008* 

Д-димер 
r= 0,5539 0,5512 -0,5705 0,4536 0,5553 

р= 0,0018* 0,0018* 0,0029* 0,0017* 0,0010* 

Час агрегації 
r= -0,7193 -0,7199 0,7154 -0,7595 -0,4448 

р= 0,0006* 0,0027* 0,0007* 0,0016* 0,0013* 

Швидкість 

агрегації 

r= 0,1448 0,4874 -0,3148 0,1508 0,4820 

р= 0,0011 0,0001* 0,0009* 0,0011 0,0005* 

Ступінь  

агрегації 

r= 0,6530 0,7126 -0,7151 0,6638 0,8795 

р= 0,0024* 0,0006* 0,0004* 0,0005* 0,0003* 

Фактор 

Віллебрандта 

r= 0,6782 0,7487 -0,7304 0,6390 0,5731 

р= 0,0002* 0,0012* 0,0002* 0,0012* 0,0003* 
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Продовження табл. 5.3 

1 2 3 4 5  6 

С
п

о
н

та
н

н
а 

Г
І 

(n
=

4
4
) 

ПтІ r= 0,4229 0,4359 -0,7154 0,5149 0,4837 

р= 0,0004* 0,0009* 0,0002* 0,0016* 0,0012* 

Фібриноген 
r= 0,6179 0,7859 -0,7014 0,5846 0,6481 

р= 0,0006* 0,0003* 0,0005* 0,0005* 0,0007* 

РФМК 
r= 0,6349 0,6249 -0,7964 0,5355 0,7142 

р= 0,0004* 0,0006* 0,0006* 0,0010* 0,0010* 

Д-димер 
r= 0,6127 0,6081 -0,6213 0,6899 0,6322 

р= 0,0003* 0,0006* 0,0011* 0,0003* 0,0007* 

Час агрегації 
r= -0,8103 -0,7719 0,8244 -0,8505 -0,5418 

р= 0,0005* 0,0007* 0,0004* 0,0006* 0,0003* 

Швидкість 

агрегації 

r= 0,1982 0,2451 -0,4821 0,2588 0,2126 

р= 0,0021 0,0011 0,0003* 0,0024 0,0003 

Ступінь  

агрегації 

r= 0,7731 0,7606 -0,8146 0,7608 0,8840 

р= 0,0004* 0,0001* 0,0007* 0,0001* 0,0002* 

Фактор 

Віллебрандта 

r= 0,7702 0,7920 -0,7855 0,7913 0,7122 

р= 0,0003* 0,0002* 0,0006* 0,0002* 0,0004* 

Примітки: n – кількість хворих;  * – достовірний зв'язок; ПтІ – протромбіновий індекс; РФМК – розчинні фібрин-

мономерні комплекси. 
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Більшу силу зв’язку виявлено у хворих зі спонтанною ГІ. Сильний 

негативний зв'язок виявлено між рівнем ПтІ, фібриногену, РФМК та рівнем 

ЛПВЩ, помірний – між ЛПВЩ та Д-димером. Помірні позитивні зв’язки 

відмічено між рівнем ПтІ та рівнем ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, КА. Рівень фібриногену 

значно корелював із рівнем ЗХ, ЛПНЩ та КА, сильно – з рівнем ТГ. 

Характеризуючи зв'язок між рівнем РФМК та показниками ліпідограми, 

виявлено наявність значної кореляції з рівнем ЗХ, ТГ і КА.  

У хворих зі спонтанною ГІ виявлено переважно значні й сильні 

позитивні взаємозв’язки між показниками тромбоцитарного гемостазу та 

показниками ліпідограми. 

Для оцінки зв’язків між активацією РААС та рівнем ЕІ в крові при 

реактивній / спонтанній ГІ нами проведено кореляційний аналіз. Встановлено 

прямий сильний кореляційний зв’язок (r=0,8701, p=0,0011 / r=0,8733, 

p=0,0004) між рівнем ЕІ в крові та рівнем циркулюючого альдостерону 

відповідно.  

При проведенні кореляційного аналізу при реактивній / спонтанній ГІ 

виявлено сильний прямий кореляційний зв’язок між рівнем С-РП та рівнем 

ЕІ (r=0,7215, p=0,0005 / r =0,7627, p=0,0001). Вище вказані кореляційні 

зв’язки у хворих зі спонтанною ГІ були значно сильнішими, ніж у хворих із 

нормальним рівнем ЕІ в крові. 

Проведено кореляційний аналіз у хворих із інсулінорезистентністю між 

показниками системи гемостазу, рівнем циркулюючого альдостерону та 

маркером хронічного системного запалення – С-РП (табл. 5.4). Так, відмічено 

сильний прямий зв'язок між рівнем циркулюючого альдостерону та рівнем 

фібриногену, ступенем агрегації та фВ; середньої сили зв’язки відмічено між 

рівнем альдостерону, Д-димером та швидкістю агрегації тромбоцитів при 

реактивній / спонтанній ГІ відповідно. Обернений зв'язок слабкої сили 

виявлено між рівнем циркулюючого альдостерону та ПтІ; сильний – між 

рівнем альдостерону та часом агрегації тромбоцитів як при реактивній, так і 

при спонтанній ГІ відповідно. 
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Проведений кореляційний аналіз засвідчив наявність позитивних та 

обернених кореляційних взаємозв’язків різної сили між показниками системи 

гемостазу та рівнем С-РП при інсулінорезистентності. 

 

Таблиця 5.4 

Кореляційні взаємозв’язки між показниками гемостазу та 

гуморальними маркерами ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну 

гіпертензію з вперше діагностованою фібриляцією передсердь 

Групи 

            Показники 

Реактивна ГІ (n=42) Спонтанна ГІ (n=44) 

Альдостерон С-РП Альдостерон С-РП 

ПтІ r= -0,1215  0,3225  -0,1105  0,3528  

p= 0,0045 0,0012* 0,0023 0,0002* 

Фібриноген r= 0,7140  0,8101 0,7922  0,8855 

p= 0,00003* 0,00003* 0,00001* 0,00006* 

РФМК r= 0,7222 0,7457  0,8133 0,7911  

p= 0,00003* 0,00005* 0,00004* 0,00002* 

Д-димер r= 0,5598  0,5766  0,5981  0,6490  

p= 0,0020* 0,0001* 0,0011* 0,0006* 

Час агрегації r= -0,7274 -0,6622 -0,8117 -0,7251 

p= 0,00017* 0,0008* 0,00007* 0,0002* 

Швидкість 

агрегації 

r= 0,5258 0,5120 0,6327 0,6503 

p= 0,00004* 0,00005* 0,00002* 0,0004* 

Ступінь 

агрегації 

r= 0,7408 0,7892 0,7714 0,7982 

p= 0,0008* 0,00006* 0,0003* 0,00002* 

Фактор 

Віллебрандта 

r= 0,8111 0,8395 0,8924 0,9124 

p= 0,00006* 0,00001* 0,00001* 0,00002* 

Примітки: n – кількість хворих; * – достовірний зв'язок; С-РП – С-

реактивний протеїн; ПтІ – протромбіновий індекс; РФМК 

– розчинні фібрин-мономерні комплекси. 

 

Зокрема, сильну прямо пропорційну направленість відмічено між 

рівнем С-РП та рівнем фібриногену, РФМК, ступенем агрегації та фВ, 

причому сила зв’язку зростала при збільшенні ступеня ГІ. Дещо слабші 

зв’язки відмічено між рівнем С-РП, Д-димером, швидкістю агрегації та ПтІ. 
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Між рівнем С-РП та часом агрегації тромбоцитів існує зворотній середньої 

сили кореляційний зв'язок при реактивній та спонтанній ГІ відповідно.  

Як відомо, система РААС підтримує зв'язок із симпатичною нервової 

системою у хворих із ФП через ангіотензин ІІ та альдостерон [35, 76, 91, 135] 

і виявляє тісні кореляційні зв’язки між останнім та часовими показниками 

ВСР. При реактивній / спонтанній ГІ нами виявлено сильний прямий 

кореляційний зв'язок між рівнем альдостерону та ЧСС (r=0,7140, p=0,0028), 

SDАNN (r=0,8381, p=0,00010) та негативний кореляційний зв'язок між рівнем 

альдостерону та RMSSD (r=-0,6263, p=0,0025), рівнем альдостерону та 

рNN50 (r=-0,8434, p=0,00008). 

При проведенні кореляційного аналізу виявлено сильний позитивний 

зв'язок між рівнем С-РП та ЧСС (r=0,7253, p=0,0024), сильний обернено 

пропорційний – між С-РП та RMSSD (r=-0,7029, p=0,0034) та між С-РП і 

рNN50 (r=-0,8220, p=0,00018) при ГІ. 

Між показниками коагуляційного гемостазу та параметрами ВСР (табл. 

5.5) у хворих із реактивною ГІ виявлено слабкий обернений кореляційний 

зв’язок між рівнем ПтІ та pNN50. У хворих зі спонтанною ГІ показники ЧСС, 

SDANN, LF позитивно корелювали з рівнем ПтІ в незначній мірі.  

Рівень фібриногену у значній мірі оберненопропорційно корелював із 

показником рNN50 та прямопропорційно з показником ЧСС у хворих із 

реактивною ГІ, причому сила зв’язку збільшувалася при спонтанній ГІ. 

Пряму кореляційну залежність виявлено між показниками РФМК та 

ЧСС, SDАNN, SDNN, LF при реактивній та спонтанній ГІ. Рівень РФМК 

зворотно корелював із RMSSD, рNN50, HF та VLF як при реактивній, так і 

при спонтанній ГІ.  

У таблиці 5.6 наведено кореляційні взаємозв’язки між показниками 

тромбоцитарного гемостазу та показниками ВСР. Так, вірогідно слабкі 

обернені та прямі взаємозв’язки виявлено між часом агрегації тромбоцитів, 

швидкістю і ступенем агрегації та часовими і спектральними показниками 

ВСР як при реактивній, так і при спонтанній ГІ. 
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Таблиця 5.5 

Кореляційні взаємозв’язки між показниками коагуляційного гемостазу та показниками варіабельності ритму серця  

у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями 

Групи                  

                    Показники 
ПтІ  Фібриноген  РФМК  Д-димер  

Р
еа

к
ти

в
н

а 
Г

І 

 (
n

=
4

2
) 

ЧСС r=0,1816; р=0,0050 r=0,3806; р=0,0015* r=0,4886; р=0,0004* r=0,6061; р=0,0023* 

SDАNN r=0,1529; р=0,0148 r=0,3521; р=0,0004* r=0,4961; р=0,0033* r=0,5144; р=0,0013* 

SDNN r=0,1834; р=0,0234 r=0,2691; р=0,0225 r=0,3297; р=0,0048* r=0,5292; р=0,0011* 

RMSSD r=-0,1258; р=0,0140 r=-0,3248; р=0,0122 r=-0,4129; р=0,0037* r=-0,4951; р=0,0022* 

рNN50 r=-0,2239; р=0,0016* r=-0,4716; р=0,0014* r=-0,5141; р=0,0036* r=-0,5526; р=0,0003* 

HF r=-0,1526; р=0,0115 r=-0,3258; р=0,0017* r=-0,4126; р=0,0030* r=-0,5022; р=0,0015* 

VLF  r=-0,1823; р=0,0150 r=-0,2531; р=0,0015* r=-0,3255; р=0,0017* r=-0,4160; р=0,0037* 

LF r=0,1821; р=0,0238 r=0,2699; р=0,0022* r=0,4537; р=0,0012* r=0,2806; р=0,0023* 

С
п

о
н

та
н

н
а 

Г
І 

(n
=

4
4

) 

ЧСС r=0,2413; р=0,0012* r=0,4351; р=0,0007* r=0,5027; р=0,0034* r=0,6937; р=0,0019* 

SDАNN r=0,2122; р=0,0016* r=0,3960; р=0,0047* r=0,5364; р=0,0013* r=0,6011; р=0,0022* 

SDNN r=0,1143; р=0,0151 r=0,2220; р=0,0091 r=0,5713; р=0,0017* r=0,5689; р=0,0015* 

RMSSD r=-0,2214; р=0,0113 r=-0,3853; р=0,0012* r=-0,4982; р=0,0027* r=-0,5594; р=0,0031* 

рNN50 r=-0,2853; р=0,0020* r=-0,5129; р=0,0022* r=-0,5967; р=0,0007* r=-0,5915; р=0,0013* 

HF r=-0,2540; р=0,0015* r=-0,3967; р=0,0012* r=-0,5233; р=0,0021* r=-0,5982; р=0,0021* 

VLF  r=-0,2339; р=0,0022* r=-0,3205; р=0,0026* r=-0,4199; р=0,0016* r=-0,6234; р=0,0017* 

LF r=0,2136; р=0,0014* r=0,3716; р=0,0022* r=0,4856; р=0,0032* r=0,3966; р=0,0043* 

Примітки: n – кількість хворих; * – достовірний зв'язок; ПтІ – протромбіновий індекс; РФМК – розчинні фібрин-

мономерні комплекси; ЧСС – частота серцевих скорочень.  
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Таблиця 5.6 

Кореляційні взаємозв’язки між показниками тромбоцитарного гемостазу та показниками варіабельності ритму 

серця у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю 

 та метаболічними порушеннями 

Групи                  

                    Показники 
Час агрегації Швидкість агрегації  Ступінь агрегації Фактор Віллебрандта  

Р
еа

к
ти

в
н

а 
Г

І 

 (
n

=
4

2
) 

ЧСС r=-0,3136; р=0,0019* r=0,1106; р=0,0219 r=0,3122; р=0,0029* r=0,5143; р=0,0017* 

SDАNN r=-0,2127; р=0,0031* r=0,2316; р=0,0017* r=0,3451; р=0,0020* r=0,5781; р=0,0029* 

SDNN r=-0,2519; р=0,0041* r=0,2658; р=0,0112 r=0,3211; р=0,0028* r=0,4215; р=0,0010* 

RMSSD r=0,2017; р=0,0023* r=-0,1087; р=0,0136 r=-0,2264; р=0,0012* r=-0,3308; р=0,0041* 

рNN50 r=0,2853; р=0,0020* r=-0,2239; р=0,0010* r=-0,4057; р=0,0020* r=-0,5729; р=0,0012* 

HF r=0,2540; р=0,0015* r=-0,2772; р=0,0027* r=-0,2361; р=0,0013* r=-0,3155; р=0,0016* 

VLF  r=0,2339; р=0,0022* r=-0,2561; р=0,0042* r=-0,2888; р=0,0041* r=-0,3453; р=0,0021* 

LF r=-0,2371; р=0,0042* r=0,1328; р=0,0102 r=0,2957; р=0,0033* r=0,3718; р=0,0025* 

С
п

о
н

та
н

н
а 

Г
І 

(n
=

4
4

) 

ЧСС r=-0,4782; р=0,0022* r=0,2218; р=0,0290* r=0,4571; р=0,0019* r=0,6651; р=0,0011* 

SDАNN r=-0,3128; р=0,0017* r=0,3429; р=0,0037* r=0,4988; р=0,0031* r=0,6803; р=0,0015* 

SDNN r=-0,4128; р=0,0003* r=0,4587; р=0,0016* r=0,5234; р=0,0022* r=0,6105; р=0,0019* 

RMSSD r=0,3627; р=0,0018* r=-0,2381; р=0,046* r=-0,3137; р=0,0044* r=-0,4729; р=0,0033* 

рNN50 r=0,3643; р=0,0011* r=-0,3771; р=0,0022* r=-0,5429; р=0,0011* r=-0,6827; р=0,0023* 

HF r=0,3082; р=0,0019* r=-0,3599; р=0,0041* r=-0,3641; р=0,0023* r=-0,4619; р=0,0017* 

VLF  r=0,3350; р=0,0012* r=-0,3724; р=0,0021* r=-0,3501; р=0,0014* r=-0,4761; р=0,0022* 

LF r=-0,3068; р=0,0016* r=0,2248; р=0,0022* r=0,3765; р=0,0027* r=0,4358; р=0,0015* 

Примітки: n – кількість хворих; * – достовірний зв'язок; ЧСС – частота серцевих скорочень. 
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Пограничну позитивну пряму кореляційну залежність виявлено між 

ступенем агрегації та показником SDNN, а обернену – з показником рNN50 у 

хворих як із реактивною, так і зі спонтанною ГІ. Достовірно пряму 

кореляційну залежність у хворих зі спонтанною ГІ виявлено між фВ та ЧСС, 

SDАNN, SDNN та негативну – з рівнем рNN50. 

Рівень фВ є у слабкій негативній кореляційній залежності з 

показниками HF та VLF при реактивній та спонтанній ГІ. В той же час, 

позитивний кореляційний зв'язок був відмічений між фВ та показником LF як 

при реактивній, так і при спонтанній ГІ. 

Аналізуючи кореляційні взаємозв’язки між показниками 

коагуляційного гемостазу з об’ємними та метричними параметрами серця, 

нами виявлено наступні закономірності (табл. 5.7). 

У хворих із реактивною ГІ рівень ПтІ помірно позитивно корелював із 

КДО, КСО ЛШ та ІММЛШ. Достовірно негативний кореляційний 

взаємозв’язок виявлено між показником ФВ ЛШ та ПтІ. При спонтанній ГІ 

сила зв’язків між даними показниками зростає. 

Рівень фібриногену та РФМК при реактивній ГІ сильно позитивно 

корелювали з показниками ЛП, КСО ЛШ та ІММЛШ та помірно – з КДР, 

КСР та КДО ЛШ. Значну негативну кореляційну залежність виявлено між 

показником ФВ ЛШ з рівнем фібриногену та РФМК як при реактивній, так і 

при спонтанній ГІ.  

При реактивній ГІ рівень Д-димеру позитивно помірно корелював із 

ТЗСЛШ, значно – з показниками КДР, КСР, КДО, КСО та сильно – з ЛП, 

ІММЛШ. При спонтанній ГІ виявлено аналогічну направленість 

кореляційного зв’язку, проте він був дещо сильнішим порівняно з реактивною 

ГІ. Негативний кореляційний взаємозв’язок було виявлено між рівнем Д-

димеру та ФВ ЛШ як при реактивній, так і при спонтанній ГІ. 

У таблиці 5.8 наведено кореляційні взаємозв’язки між показниками 

тромбоцитарного гемостазу та параметрами ЕхоКС.  
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Таблиця 5.7 

Кореляційні взаємозв’язки між показниками коагуляційного гемостазу та показниками структури та функції серця 

у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю  

 та метаболічними порушеннями 

Групи                  

                    Показники 
ПтІ  Фібриноген  РФМК  Д-димер  

Р
еа

к
ти

в
н

а 
Г

І 

 (
n

=
4

2
) 

КДР ЛШ r=0,1145; р=0,0122 r=0,4144; р=0,0042* r=0,4163; р=0,0030* r=0,5886; р=0,0040* 

КСР ЛШ r=0,3207; р=0,0103 r=0,5286; р=0,0016* r=0,5320; р=0,0017* r=0,5188; р=0,0002* 

КДО ЛШ  r=0,4307; р=0,0011* r=0,4443; р=0,0012* r=0,4760; р=0,0027* r=0,5687; р=0,0037* 

КСО ЛШ r=0,4154; р=0,0018* r=0,6549; р=0,0002* r=0,5677; р=0,0031* r=0,5296; р=0,0028* 

ФВ ЛШ r=-0,4624; р=0,0034* r=-0,5086; р=0,0022* r=-0,5181; р=0,0017* r=-0,5377; р=0,0013* 

ЛП r=0,2238; р=0,0112 r=0,7335; р=0,0009* r=0,7849; р=0,0019* r=0,6556 р=0,0003* 

ТЗСЛШ r=0,1597; р=0,0142 r=0,1241; р=0,0122 r=0,5374 р=0,0038* r=0,4982; р=0,0006* 

ІММЛШ r=0,4609; р=0,0012* r=0,6285; р=0,0030* r=0,7939; р=0,00002* r=0,7439; р=0,00006* 

С
п

о
н

та
н

н
а 

Г
І 

 

(n
=

4
4

) 

КДР ЛШ r=0,1588; р=0,0143 r=0,5029; р=0,0020* r=0,5103; р=0,0001* r=0,5951; р=0,0021* 

КСР ЛШ r=0,4233; р=0,0114 r=0,5404; р=0,0006* r=0,5311; р=0,0007* r=0,6681; р=0,0003* 

КДО ЛШ  r=0,5120; р=0,0016* r=0,5067; р=0,0002* r=0,5710 р=0,0004* r=0,6627; р=0,0007* 

КСО ЛШ r=0,5607; р=0,0008* r=0,7149; р=0,0004* r=0,7617; р=0,0001* r=0,6206; р=0,0008* 

ФВ ЛШ r=-0,5827; р=0,0004* r=-0,6128; р=0,0002* r=-0,6217; р=0,0007* r=-0,6657; р=0,0003* 

ЛП r=0,3362; р=0,0102 r=0,8614; р=0,0007* r=0,7955; р=0,0009* r=0,6927 р=0,0003* 

ТЗСЛШ r=0,1467; р=0,0117 r=0,1546; р=0,0214 r=0,5814; р=0,0008* r=0,5329; р=0,0005* 

ІММЛШ r=0,5124; р=0,0006* r=0,7928; р=0,0006* r=0,8909; р=0,00002* r=0,8269; р=0,00002* 

Примітки: n – кількість хворих; * – достовірний зв'язок; ПтІ – протромбіновий індекс; РФМК – розчинні фібрин-

мономерні комплекси; КДР ЛШ – кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка; КСР – кінцево-систолічний розмір; 

КДО – кінцево-діастолічний об’єм; КСО – кінцево-систолічний об’єм; ЛП – ліве передсердя; ТЗС – товщина задньої 

стінки; ІММ ЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка; ФВ ЛШ– фракція викиду лівого шлуночка. 
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Таблиця 5.8 

Кореляційні взаємозв’язки між показниками тромбоцитарного гемостазу та показниками структури та функції 

серця у хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю  

та метаболічними порушеннями 

Групи                  

                    Показники 
Час агрегації Швидкість агрегації  Ступінь агрегації Фактор Віллебрандта  

Р
еа

к
ти

в
н

а 
Г

І 

 (
n

=
4

2
) 

КДР ЛШ r=-0,4879; р=0,0021* r=0,4231; р=0,0048* r=0,6717; р=0,0032* r=0,3187; р=0,0005* 

КСР ЛШ r=-0,6416; р=0,0010* r=0,1412; р=0,0248 r=0,5825; р=0,0027* r=0,6391; р=0,0024* 

КДО ЛШ  r=-0,6394; р=0,0039* r=0,1872; р=0,0146 r=0,1418; р=0,0152 r=0,6115; р=0,0001* 

КСО ЛШ r=-0,7543; р=0,0002* r=0,1622; р=0,0315 r=0,1162; р=0,0132 r=0,1264; р=0,0115 

ФВ ЛШ r=0,6547; р=0,0002* r=0,1123; р=0,0214 r=0,1129; р=0,0158 r=-0,6706; р=0,0042* 

ЛП r=-0,7129; р=0,0029* r=0,6770; р=0,0018* r=0,6716; р=0,0041* r=0,7118; р=0,0003* 

ТЗС ЛШ r=-0,5236; р=0,0012* r=0,2143; р=0,0157 r=0,1527; р=0,0162 r=0,4323; р=0,0045* 

ІММ ЛШ r=-0,6305; р=0,0007* r=0,1159; р=0,0210 r=0,6214; р=0,0002* r=0,7023; р=0,0005* 

С
п

о
н

та
н

н
а 

Г
І 

(n
=

4
4

) 

КДР ЛШ r=-0,5156; р=0,0011* r=0,5123; р=0,0008* r=0,6952; р=0,0002* r=0,3961; р=0,0008* 

КСР ЛШ r=-0,7157; р=0,0022* r=0,1637; р=0,0103 r=0,6321; р=0,0003* r=0,6851; р=0,0004* 

КДО ЛШ  r=-0,7023; р=0,0009* r=0,1177; р=0,0154 r=0,1255; р=0,0169 r=0,6930; р=0,0003* 

КСО ЛШ r=-0,7982; р=0,0003* r=0,1138; р=0,0162 r=0,1644; р=0,0122 r=0,1967; р=0,0132 

ФВ ЛШ r=0,6547; р=0,0002* r=0,1129; р=0,0111 r=0,1356; р=0,0129 r=-0,7143; р=0,0002* 

ЛП r=-0,7927; р=0,0009* r=0,6950; р=0,0003* r=0,6930; р=0,0001* r=0,7358; р=0,0006* 

ТЗСЛШ r=-0,6366; р=0,0002* r=0,1149; р=0,0189 r=0,1329; р=0,0117 r=0,5649; р=0,0004* 

ІММЛШ r=-0,6981; р=0,0005* r=0,1364; р=0,0115 r=0,6620; р=0,0006* r=0,7732; р=0,0003* 

Примітки: n – кількість хворих; * – достовірний зв'язок; КДР ЛШ – кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка; 

КСР – кінцево-систолічний розмір; КДО – кінцево-діастолічний об’єм; КСО – кінцево-систолічний об’єм; ЛП – ліве 

передсердя; ТЗС – товщина задньої стінки; ІММ ЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка; ФВ ЛШ– фракція викиду. 
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Так, у хворих із реактивною ГІ виявлено сильний негативний 

кореляційний взаємозв’язок між часом агрегації тромбоцитів та ЛП і КСО 

ЛШ. У значній мірі показник часу агрегації негативно корелював із КСР ЛШ, 

КДО ЛШ, ТЗС ЛШ, ІММ ЛШ та ФВ ЛШ. При спонтанній ГІ виявлено 

сильний негативний кореляційний зв’язок між часом агрегації тромбоцитів та 

ЛП,  КСР ЛШ, КДО ЛШ, КСО ЛШ. 

Швидкість агрегації тромбоцитів помірно позитивно корелювала з КДР 

ЛШ та значно позитивно – з розміром ЛП у хворих із реактивною ГІ та у 

дещо більшій мірі – при спонтанній ГІ. 

Значні позитивні кореляційні зв’язки виявлено між ступенем агрегації 

та показниками КДР ЛШ, КСР ЛШ, ЛП, ІММ ЛШ як при реактивній, так і 

при спонтанній ГІ.  

При реактивній ГІ рівень фВ помірно позитивно корелював із КДР ЛШ  

та ТЗС ЛШ. У більшій мірі фВ значно позитивно корелював із КСР ЛШ, КДР 

ЛШ. У сильній кореляційній залежності фВ був із ЛП та ІММ ЛШ. Проте 

нами не виявлено достовірної кореляційної залежності між рівнем фВ та КСО 

ЛШ.  

Кореляційні взаємозв’язки значно зростали при наявності спонтанної 

ГІ. Зокрема, сильний кореляційний зв'язок виявлено між показником фВ та 

ЛП, ІММ ЛШ, обернений – між фВ та ФВ ЛШ. Отже, чим більш виражена 

гіпертрофія ЛШ, тим вищий рівень фВ і нижча ФВ ЛШ. 

 

5.2. Прогнози серцево-судинних подій у хворих на артеріальну 

гіпертензію з вперше діагностованою фібриляцією передсердь, серцевою 

недостатністю та метаболічними порушеннями залежно від рівня 

ендогенного інсуліну в крові  

Нами проведено аналіз відношення шансів (OR) розвитку «кінцевої 

точки» (КТ) при 95% СІ та критерії р<0,05 у хворих із вперше виявленою ФП 

залежно від рівня ЕІ в крові.  
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Встановлено, що у хворих з вперше виявленою ФП та нормальним 

рівнем ЕІ в крові при пограничних значеннях показників HOMA-IR, HOMA-

IR - %S, ТГ, ЛПНЩ, альдостерону та С-РП не виявлено достовірних шансів 

ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Проте навіть пограничні 

значення рівня HOMA - %β, ЗХ, фібриногену, РФМК, Д-димеру в хворих із 

нормальним рівнем ЕІ в крові достовірно асоціюються з ймовірністю 

виникнення КТ, зокрема, тромбоемболій у 8; 9; 8; 12; 24 раза (р<0,05; р<0,01; 

р<0,001) відповідно (табл. 5.9; рис. 5.3).  

При збільшенні ступеня ГІ нами виявлено зростання шансів розвитку 

серцево-судинних ускладнень (табл. 5.10; рис. 5.4). Встановлено, що у 

хворих із реактивною ГІ рівень Д-димеру в межах 250 – 300 нг/мл підвищує 

ризик виникнення ускладнень у 38 разів (р<0,001). При концентрації РФМК у 

межах 6,0 – 8,0 мг/мл та С-РП – 2,0 – 7,0 мг/мл у плазмі крові цей ризик 

збільшується в 30 – 42  рази (р<0,001).  

Виникнення серцево-судинних ускладнень у хворих зі спонтанною ГІ 

наведено у табл. 5.11 та на рис. 5.5. Так, при підвищенні показників HOMA - 

%β, ЗХ та ТГ ризик виникнення ускладнень збільшувався в 9 – 13 разів 

(р<0,001); при підвищених значеннях показників HOMA-IR, ЛПНЩ, 

фібриногену, альдостерону та зниженні показника НOMA - %S ризик зростав 

у 23 – 36 разів (р<0,001). 

Найвищими виявилися шанси розвитку ССП у хворих зі спонтанною ГІ 

при підвищенні РФМК, Д-димеру та С-РП. Зокрема, збільшення показника 

РФМК > 8,0 мг/мл супроводжувалося зростанням шансів розвитку ССП у 40 

разів, а Д-димеру > 300 нг/мл та С-РП > 7,0 мг/мл – більше ніж у 50 разів 

(р<0,000001). 

Отже, в міру зростання ступеня інсулінемії шанси розвитку ССП 

збільшуються, та найвищими вони є у хворих із реактивною та спонтанною 

ГІ. 
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Таблиця 5.9 

Відношення шансів у хворих на артеріальну гіпертензію з вперше виявленою 

фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними 

порушеннями при нормальному рівні ендогенного інсуліну 

Показник OR 95% CI р χ
2 

HOMA-IR – < 3,0  1,98 0,22-18,07 0,89069 0,02 

HOMA-IR-%β – < 202  8,97 1,11-22,68 0,03668 4,37 

HOMA-IR-%S – > 60  4,49 0,60-21,36 0,20559 4,98 

ЗХ – > 4,5 – < 6,5 ммоль/л 9,97 1,21-18,98 0,02668 4,91 

ТГ – < 2,5 ммоль/л 6,82 0,83-35,78 0,09009 2,87 

ЛПНЩ – < 2,2 ммоль/л 3,38 0,39-28,91 0,44078 0,59 

Фібриноген – > 4,0 – < 5,0 г/л 8,22 1,01-46,74 0,04994 3,84 

РФМК – > 4,0 – < 6,0 мг/мл 12,47 1,55-100,29 0,00962 6,70 

Д - димер – < 250 нг/мл 24,78 3,09-198,96 0,00020 13,78 

Альдостерон – < 170 пг/мл 6,18 0,75-50,73 0,11951 2,42 

С-РП – < 2,0 мг/мл 7,50 0,92-71,11 0,06737 3,35 

Примітки: OR – відношення шансів; 95% СІ – індекс конфіденційності; р – 

критерій вірогідності; χ
2 

– достовірність різниці; ЗХ – загальний холестерин; ТГ 

– тригліцериди; ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності; РФМК – розчинні 

фібрин-мономерні комплекси; С-РП – С-реактивний протеїн. 

 

 

Рис. 5.3. Відносний ризик виникнення серцево-судинних ускладнень у 

хворих на артеріальну гіпертензію з вперше виявленою фібриляцією 

передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями при 

нормальному рівні ендогенного інсуліну. 



146 
 

 
 

Таблиця 5.10 

Відношення шансів у хворих на артеріальну гіпертензію з вперше виявленою 

фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними 

порушеннями при реактивній гіперінсулінемії 

Показник OR 95% CI р χ
2 

HOMA-IR – 3,0 – 7,0 20,90 2,56-170,69 0,00087 11,08 

HOMA-IR-%β – 202 – 215 10,56 1,28-86,86 0,02301 5,17 

HOMA-IR-%S – 60 – 45 12,90 1,58-105,84 0,00995 6,64 

ЗХ – 6,5 – 7,3 ммоль/л 9,50 1,15-78,42 0,03417 4,49 

ТГ – 2,5 – 3,0 ммоль/л 14,25 1,74-116,57 0,00637 7,44 

ЛПНЩ – 2,2 – 3,5 ммоль/л 12,92 1,58-105,84 0,00995 6,64 

Фібриноген – 5,0 – 6,0 г/л 23,00 2,81-187,95 0,00050 12,12 

РФМК – 6,0 – 8,0 мг/мл 30,88 3,76-253,42 0,00008 15,61 

Д-димер – 250 – 300 нг/мл 38,00 4,60-313,67 0,00002 18,29 

Альдостерон – 170 – 190 пг/мл 27,94 3,41-228,89 0,00015 14,38 

С-РП – 2,0 – 7,0  мг/мл 42,38 5,11-351,22 0,00001 19,76 

Примітки: OR – відношення шансів; 95% СІ – індекс конфіденційності; р – 

критерій вірогідності; χ
2 

– достовірність різниці; ЗХ – загальний холестерин; ТГ 

– тригліцериди; ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності; РФМК – розчинні 

фібрин-мономерні комплекси; С-РП – С-реактивний протеїн. 

 

 

Рис. 5.4. Відносний ризик виникнення серцево-судинних ускладнень у 

хворих на артеріальну гіпертензію з вперше виявленою фібриляцією 

передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями при 

реактивній гіперінсулінемії. 
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Таблиця 5.11 

Відношення шансів у хворих на артеріальну гіпертензію з вперше виявленою 

фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними 

порушеннями при спонтанній гіперінсулінемії 

Показник OR 95% CI р χ
2 

HOMA-IR > 7,0 24,00 4,82-179,40 0,00001 19,28 

HOMA-IR-%β > 215 13,00 2,68-63,09 0,00068 11,54 

HOMA-IR-%S < 45 22,80 2,80-185,56 0,00048 12,17 

ЗХ > 7,3  ммоль/л 9,86 2,04-47,67 0,00332 8,62 

ТГ > 3,0 ммоль/л 13,00 2,68-63,09 0,00068 11,54 

ЛПНЩ > 3,5 ммоль/л 22,80 2,80-185,56 0,00048 12,17 

Фібриноген > 6,0 г/л 33,25 4,06-272,23 0,00004 16,79 

РФМК > 8,0 мг/мл 40,71 4,94-335,34 0,00001 19,52 

Д-димер > 300 нг/мл 50,67 6,10-421,06 0,000001 22,61 

Альдостерон > 190 пг/мл 36,73 4,47-301,56 0,00002 18,11 

С-РП > 7,0 мг/мл 57,00 10,46-310,68 0,000001 31,03 

Примітки: OR – відношення шансів; 95% СІ – індекс конфіденційності; р – 

критерій вірогідності; χ
2 
– достовірність різниці; ЗХ – загальний холестерин; ТГ 

– тригліцериди; ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності; РФМК – розчинні 

фібрин-мономерні комплекси; С-РП – С-реактивний протеїн. 

 

 

Рис. 5.5. Відносний ризик виникнення серцево-судинних ускладнень у 

хворих на артеріальну гіпертензію з вперше виявленою фібриляцією 

передсердь, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями при 

спонтанній гіперінсулінемії. 
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Для визначення предикторів розвитку гострих серцево-судинних 

ускладнень (первинна КТ) та смерті (вторинна КТ) хворі з вперше виявленою 

ФП після першого клінічного обстеження знаходилися під спостереженням 

максимально впродовж 1 року. Досягнення КТ реєстрували поквартально 

впродовж 12 місяців, серед них: первинні КТ (ІМ, інсульт, прогресування 

стенокардії, декомпенсація СН), вторинні КТ (кількість летальних наслідків 

після виписки загалом та за причиною смерті – «серцево-судинна смерть» 

проти «інша причина») (табл. 5.12).  

 

Таблиця 5. 12 

Кінцеві точки через рік спостереження у хворих на артеріальну 

гіпертензію з вперше виявленою фібриляцією передсердь, серцевою 

недостатністю та метаболічними порушеннями, залежно від рівня 

ендогенного інсуліну в крові 

 

Термін 

 

Кінцеві точки 

І група 

(n=53) 

ІІ група 

(n=42) 

ІІІ група 

(n=44) 

n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 – 3 

місяці 

Інфаркт міокарда, n=2 0 0 1 2,38 1 2,27 

Інсульт, n=1 0 0 0 0 1 2,27 

Нестабільна стенокардія, 

n=3 
0 0 0 0 3 6,81 

Цукровий діабет, n=1 0 0 0 0 1 2,27 

Декомпенсація СН, n=12 1 1,88 3 7,14 8 18,18 

Смерть, n=3 ССЗ 0 0 1 2,38 2 4,54 

інша 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

4 – 6 

місяців 

Інфаркт міокарда, n=5 0,00 0,00 1 2,38 4 9,09 

Інсульт, n=6 1 1,88 2 4,54 3 6,81 

Нестабільна стенокардія, 

n=2 

0,00 0,00 1 2,38 1 2,27 

Цукровий діабет, n=3 0,00 0,00 1 2,38 2 4,54 

Декомпенсація СН, n=19 3 5,66 5 11,90 11 25,0 

Смерть, n=5 ССЗ 1 1,88 1 2,38 2 4,54 

інша 1 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продовження табл. 5.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

7 – 9 

місяців 

Інфаркт міокарда, n=2 0,00 0,00 1 2,38 1 2,27 

Інсульт, n=4 0,00 0,00 2 4,54 2 4,54 

Нестабільна стенокардія, 

n=2 

1 1,88 0,00 0,00 1 2,27 

Цукровий діабет, n=1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2,27 

Декомпенсація СН, n=9 1 1,88 4 2,38 4 9,09 

Смерть, n=3 ССЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4,54 

інша 0,00 0,00 0,00 0,00 1  2,27 

 

10 – 12 

місяців 

Інфаркт міокарда, n=7 1 1,88 2 4,54 4 9,09 

Інсульт, n=7 0,00 0,00 4 2,38 3 6,81 

Нестабільна стенокардія, 

n=3 

1 1,88 1 2,38 1 2,27 

Цукровий діабет, n=6 0,00 0 1 2,38 5 11,4 

Декомпенсація СН, n=6 2 3,77 1 2,38 3 6,81 

Смерть, n=4 
ССЗ 1 1,88 0,00 0,00 2 4,54 

інша 1 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Примітки:  n – кількість хворих; 

ССЗ – серцево-судинні захворювання. 

 

Залежно від рівня ЕІ в крові найнижчі кумулятивні частки виживання 

виявлено у хворих зі спонтанною ГІ (рис. 5.6). У цій групі спостерігалося 

найвище досягнення вторинної КТ. 

Залежно від форми ФП найвища смертність спостерігалася у пацієнтів 

із перманентною формою порівняно з пароксизмальною та персистуючою 

формами ФП (рис. 5.7). 

У осіб із реактивною ГІ ускладнення виникали частіше, проте різниця 

із хворими з нормальним рівнем ЕІ була неістотною (рис. 5.8, А; рис. 5.8, Б). 

Істотну різницю між групами виявлено за частотою розвитку 

декомпенсації СН (рис. 5.8, В). Кумулятивні частки виживання складали 

52,4% у хворих без інсулінорезистентності та зменшувалися при збільшенні 

ступеня ГІ – 28,3% (ІІ група) та 7,68% (ІІІ група) відповідно. 
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Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 96%; 69% та 

48% відповідно у І; ІІ та 

ІІІ групах. 

χ
2
= 8,13;  

df = 2  

p = 0,0171 

Тест Кокса: 

р1-2= 0,00904;  

р1-3= 0,00035 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

р1-2 = 0,03303;  

p1-3 = 0,00383 

Рис. 5.6. Криві виживання, залежно від рівня ендогенного інсуліну. 

 

Серцево-судинні ускладнення виникли в 67,63% випадків, зокрема, 74 

(53,24%) особи були госпіталізовані повторно. В 16 осіб (11,63%) розвинувся 

ІМ, у 18 (12,95%) – інсульт, у 10 (7,19%) – прогресування стенокардії, у 11 

(7,91%) – ЦД, у 46 (33,09%) – декомпенсація СН. 

 

 
Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 94,4%; 88,8% 

та 59,8% відповідно при 

пароксизмальній, 

персистуючій та 

перманентній формах 

ФП. 

χ
2
= 5,55; df = 2;  

p = 0,0620 

Тест Кокса: 

р1-2<0,1;  

р1-3=0,00268 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

р1-2 = 0,42557;  

p1-3 = 0,02809 

 

 

Рис. 5.7. Криві виживання, залежно від форми фібриляції передсердь. 
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У таблиці 5.13 наведено кумулятивні частки виживання та значення р 

залежно від форми ФП. Проте не виявлено достовірної різниці (р˂0,1) по 

розвитку ІМ, інсульту та декомпенсації СН між групами залежно від форми 

ФП. Кумулятивні частки виживання при розвитку інсульту та ІМ були дещо 

вищими у хворих з персистуючою формою ФП. 

 

Таблиця 5.13 

Кумулятивні частки виживання та значення р, залежно від форми 

фібриляції передсердь 

Форма ФП 

Кумулятивна 

частка 

виживання, 

% 

Значення р 

χ
2
 

Тест 

Гехана-

Вілкоксона 

Тест Кокса 

Інфаркт міокарда р=0,6525 

0,85 1). Пароксизмальна ФП 31,26 
p1-2 = 0,3852 

p1-3 = 0,5459 

p1-2 = 0,5345 

p1-3 = 0,1265 
2). Персистуюча ФП 50,00 

3). Перманентна ФП 39,28 

Інсульт  p=0,5685 

1,12 1). Пароксизмальна ФП 26,78 
p1-2 = 0,3117 

p1-3 = 0,6444 

p1-2 = 0,34624 

p1-3 = 0,13504 
2). Персистуюча ФП 70,00 

3). Перманентна ФП 29,21 

Декомпенсація СН p=0,2150 

3,07 1). Пароксизмальна ФП 19,54 
p1-2=0,2723 

p1-3 = 0,6327 

p1-2 = 0,1857 

p1-3 = 0,0930 
2). Персистуюча ФП 38,18 

3). Перманентна ФП 27,08 

Примітки: р – достовірність різниці між групами; ФП – фібриляція 

передсердь; СН – серцева недостатність. 
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А 

 

Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 77,7%; 

52,6% та 46,1 % 

відповідно у І; ІІ та ІІІ 

групах. 

χ
2
= 8,15; df =  2; 

p = 0,0169 

Тест Кокса: 

р1-2=0,00950;  

р1-3=0,00014 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

р1-2 = 0,9222;  

p1-3 = 0,00804 

 

Б 

 

 
Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 96,3%; 

52,0% та 13,1% 

відповідно у І; ІІ та ІІІ 

групах. 

χ
2
= 10,70; df = 2; 

 p = 0,0047 

Тест Кокса: 

р1-2 = 0,00364;  

р1-3 = 0,00005 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

р1-2 = 0,10060;  

p1-3 = 0,00230 

 

В 

 

 

Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 52,4%; 

28,3% та 7,68% 

відповідно у І; ІІ та ІІІ 

групах 

χ
2 
= 19,26; df = 2; 

p = 0,00007 

Тест Кокса:  

p1-2 = 0,00451;  

p 1-3 = 0,000001 

Тест Гехана-Вілкоксона: 

p 1-2 = 0,00924; 

p 1-3 = 0,00002 

 

Рис. 5.8. Криві виживання при інфаркті міокарда (А), інсульті (Б), 

декомпенсації серцевої недостатності (В), залежно від рівня ендогенного 

інсуліну. 

І група 

ІІ група 

ІІІ група 

І група 

ІІ група 

ІІІ група 

ІІІ група 

ІІ група 

І група 
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Більше ускладнень та менші кумулятивні частки виживання виявлено у 

хворих із перманентною формою ФП при СН ФК І та СН ФК ІІ NYHA (рис. 

5.9, А) та розмірами ЛП (рис. 5.9, Б).  
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Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 21,4% та 

9,04%відповідно. 

p = 0,0044 

Тест Кокса: 

р=0,00132 

Тест Гехана-

Вілкоксона:  

р = 00448 

Б 

 Примітки. 

Кількість ускладнень: 

хворі без дилатації 

лівого передсердя – 

n= 27 (19,42%), 

хворі з дилатацією 

лівого передсердя – 

n=112 (80,57%). 

p = 0,00418 

Кумулятивні частки 

виживання: 54,8% та 

18,5 % відповідно. 

Тест Кокса:  

p = 0,00401 

Тест Гехана-

Вілкоксона:  

p = 0,00418 

Рис. 5.9. Криві виживання, залежно від ступеня серцевої недостатності (А) та 

розмірів лівого передсердя (Б). 

 

При вперше виявленій ФП несприятливими прогностичними ознаками 

були гіперфібриногенемія (рис. 5.10), збільшення концентрації РФМК (рис. 

5.11) та Д-димеру (рис. 5.12).  

Серцево-судинні ускладнення  Неускладнені

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Час, місяці

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

К
ум

ул
я

ти
в

н
а

 ч
а

ст
ка

 в
и

ж
и

в
а

н
н

я
, 

%

 нормальний розмір ЛП

 дилятація ЛП



154 
 

 
 

При підвищенні рівня фібриногену кумулятивна частка виживання 

зменшувалася та становила 58,39% для вторинної КТ (рис. 5.10). 

Розвиток вторинної КТ залежав від рівня РФМК у крові (рис. 5.11, А), 

таким чином, кумулятивна частка виживання становила 43,39% для хворих із 

рівнем РФМК > 8,0 мг/мл. Достовірну залежність розвитку ІМ (5.11, Б), 

інсульту (рис. 5.11, В) та декомпенсації СН (рис. 5.11, Г) виявлено при 

зростанні рівня РФМК вже > 6,0 мг/мл (кумулятивні частки виживання 

становили 60,0  – 6,12%). 

У більшої частини хворих підвищений рівень Д-димеру достовірно 

впливав на розвиток як первинних, так і вторинних КТ. Зокрема, як видно на 

рис. 5.12, А, кумулятивна частка виживання вторинної КТ становить 40,1% 

при рівні Д-димеру > 300 нг/мл (χ
2 
= 12,04; р=0,0024). Зростання концентрації 

Д-димеру в крові більше впливало на розвиток інсульту (рис. 5.12, В) та 

декомпенсації СН (рис. 5.12, Г), ніж на розвиток ІМ (рис. 5.12, Б), про що 

свідчать нижчі кумулятивні частки виживання. 

З несприятливим перебігом асоціювалася активація імунного запалення 

з підвищенням концентрації С-РП (рис. 5.13, А) та РААС з 

гіперальдостеронемією (рис. 5.13, Б), причому прогноз суттєво погіршувався, 

коли рівень С-РП перевищував 7,0 мг/л та альдостерону – >350 пг/мл. 

У таблиці 5.14 наведені кумулятивні частки виживання залежно від 

рівня С-РП та альдостерону в хворих із вперше виявленою ФП та різним 

рівнем ЕІ в крові. 

Кумулятивні частки виживання були найвищими у хворих без 

інсулінорезистентності, найнижчими – при реактивній та спонтанній ГІ у 

хворих із підвищеними рівнями С-РП та альдостерону. 

Встановлено, що підвищення рівня ЗХ, ТГ та ЛПНЩ (табл. 5.15) у 

хворих із інсулінорезистентністю сприяє зниженню кумулятивних часток 

виживання та підвищенню виникнення ССП, зокрема, інсульту, ІМ, 

дестабілізації СН та смерті. 
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А 

 Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 83,33%; 

75,56%; 58,39%.  

χ
2 

= 1,92; df = 2; 

p = 0,38271 

Тест Кокса:  

р 1-2 = 0,3964; p 1-3 = 

0,29001 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2 = 0,4930; p 1-3 = 0,2325 

Б 

  
Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 92,8%; 67,5%; 

53,2%  

χ
2 

= 0,76; df = 2; 

p = 0,6831 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2 = 0,9575; p 1-3 = 0,6368 

Тест Кокса:  

p 1-2  = 0,1568; p 1-3 = 0,0521 

В 

 
Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 90,9%; 68,4%; 

38,9%  

χ
2 

= 0,70; df = 2; 

p = 0,7035 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2= 0,6300; p 1-3 = 0,3961 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,1533; p 1-3 = 0,0271 

Г 

 
Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 75,7%; 47,2%; 

31,5% 

χ
2 

= 8,43; df = 2; 

p = 0,0147 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2= 0,1782;p 1-3 = 0,1637 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,2299; p 1-3 = 0,0279 

Рис. 5.10. Криві виживання виникнення первинних (Б, В, Г) та вторинних (А) 

кінцевих точок, залежно від рівня фібриногену в крові. 
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А 

 Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 95,6%; 70,0%; 

43,39%  

χ
2 
= 2,36; df = 2; 

p = 0,3058 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2= 0,2717; p 1-3 = 0,1593 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,0425; p 1-3 = 0,0150 

Б 

 
Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 60,0%; 60,0%; 

56,33%  

χ
2 
= 10,14; df = 2; 

p = 0,0062 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2= 0,0839; p 1-3 = 0,0225 

Тест Кокса:  

p 1-3 = 0,0034 

В 

 Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 83,3%; 57,3%; 

27,46%  

χ
2 
= 9,80; df = 2; 

p = 0,0074 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2= 0,2157; p 1-3 = 0,0140 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,1536; p 1-3 = 0,0021 

Г 

 Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 42,1%; 40,9%; 

26,12%  

χ
2 
= 17,1; df = 2; 

p = 0,00019 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2= 0,3768; p 1-3 = 0,0010 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,3474;  

p 1-3 = 0,00008 

Рис. 5.11. Криві виживання виникнення первинних (Б, В, Г) та вторинних (А) 

кінцевих точок, залежно від рівня розчинних фібрин-мономерних 

комплексів. 
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А 

 Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 70,0%; 69,0%; 

40,1%  

χ
2 

= 12,04; df = 2; 

p = 0,0024 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2= 0,3250; p 1-3 = 0,0110 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,4121; p 1-3 = 0,0095 

Б 

 Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 60,0%; 53,6%; 

33,8%  

χ
2 

= 13,18; df = 2; 

p = 0,0013 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2= 0,2405; p 1-3 = 0,0102 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,1747; p 1-3 = 0,00041 

В 

 Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 56,4%; 25,0%; 

17,00% 

χ
2 

= 17,13; df = 2; 

p = 0,00019 

Тест Гехана-Вілкоксона: 

p 1-2= 0,5476; p 1-3 = 0,0093 

Тест Кокса: 

p 1-2 = 0,3966; p 1-3 = 0,0014 

Г 

 
Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 41,8%; 15,4%; 

30,00%  

χ
2 

= 6,70; df = 2; 

p = 0,0350 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-2= 0,3408; p 1-3 = 0,0190 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,0688; p 1-3 = 0,0014 

Рис. 5.12. Криві виживання виникнення первинних (Б, В, Г) та вторинних (А) 

кінцевих точок, залежно від рівня Д-димеру в крові. 

 

Померли  Неускладнені

0 2 4 6 8 10 12 14

Час, місяці

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

К
у

м
у

л
я

ти
в

н
а

 ч
а

с
тк

а
 в

и
ж

и
в

а
н

н
я

, %

 1). Д-димери > 150 - < 250 нг/мл
 2). Д-димери 250 - 300 нг/мл
 3). Д-димери > 300 нг/мл

Інфаркт міокарда  Неускладнені

0 2 4 6 8 10 12 14

Час, місяці

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

К
у

м
у

л
я

ти
в

н
а

 ч
а

с
тк

а
 в

и
ж

и
в

а
н

н
я

, %

 1). Д-димери > 150 - < 250 нг/мл
 2). Д-димери 250 - 300 нг/мл
 3). Д-димери > 300 нг/мл

Інсульт  Неускладнені

0 2 4 6 8 10 12 14

Час, місяці

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

К
у

м
у

л
я

ти
в

н
а

 ч
а

с
тк

а
 в

и
ж

и
в

а
н

н
я

, %

 1). Д-димери > 150 - < 250 нг/мл
 2). Д-димеи 250 - 300 нг/мл
 3). Д-димери > 300 нг/мл

Декомпенсація СН  Неускладнені

0 2 4 6 8 10 12 14

Час, місяці

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

К
у

м
у

л
я

ти
в

н
а

 ч
а

с
тк

а
 в

и
ж

и
в

а
н

н
я

, %

 1). Д-димери >150 - < 250  нг/мл
 2). Д-димери 250 - 300 нг/мл
 3). Д-димери > 300 нг/мл



158 
 

 
 

А 

 Примітки. 

Кількість ускладнень: 

1). С-РП 1,9 – 2,5 мг/л (n=6); 

2). С-РП 2,5 – 7,0 мг/л (n=17); 

3). С-РП > 7,0 мг/л (n=29) 

Кумулятивні частки 

виживання: 61,9%; 29,1%; 

13,6% відповідно 

χ
2 

= 27,73; df = 2; 

p = 0,000001 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-3 = 0,000001 

Тест Кокса:  

p 1-3 = 0,000001 

Б 

 Примітки. 

Кількість ускладнень: 

1). альдостерон 120 – 250 

пг/мл (n=3); 

2). альдостерон 250 – 350 

пг/мл (n=9); 

3). альдостерон > 350 пг/мл 

(n=17) 

Кумулятивні частки 

виживання: 83,1%; 52,0%; 

25,3% відповідно 

χ
2 

= 15,57; df = 2; p = 0,00042 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

p 1-3 = 0,00015 

Тест Кокса: p 1-3 = 0,00002 
Рис. 5.13. Криві виживання, залежно від рівня С-РП (А) та альдостерону (Б). 
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Таблиця 5.14  

Кумулятивні частки виживання розвитку серцево-судинних ускладнень 

у хворих з вперше виявленою фібриляцією передсердь, залежно від рівня С-

реактивного протеїну та альдостерону при різному рівні ендогенного 

інсуліну в крові 

Рівень показника 

Кумулятивна 

частка 

виживання, 

% 

Значення р 

χ
2
 Тест Гехана-

Вілкоксона 
Тест Кокса 

І група 

1). С-РП > 1,9 – < 2,5 мг/л 93,5 
p 1-2= 0,9848;  

p 1-3 = 0,3139 

p 1-2= 0,4096;  

p 1-3 = 0,0497 
1,36 2). С-РП 2,5 – < 7,0 мг/л 46,8 

3). С-РП > 7,0 мг/л 36,2 

1). Альдостерон  

120 – < 250 пг/мл 
66,6  

p 1-2= 0,1375;  

p 1-3 = 0,0357 
p 1-2= 0,0536;  

p 1-3 = 0,0278 
3,79 

2). Альдостерон  

250 – 300 пг/мл 
53,7  

3). Альдостерон  

> 300 пг/мл 
27,4 

ІІ група 

1). С-РП > 1,9 – < 2,5 мг/л 52,7 
p 1-2= 0,4879;  

p 1-3 = 0,0762 
p 1-2= 0,1568;  

p 1-3 = 0,0154 
5,30 2). С-РП 2,5 – < 7,0 мг/л 37,2 

3). С-РП > 7,0 мг/л 18,2 

1). Альдостерон  

120 – < 250 пг/мл 
60,0 

p 1-2= 0,3907;  

p 1-3 = 0,2197 
p 1-2= 0,1095;  

p 1-3 = 0,0103 
1,26 

2). Альдостерон  

250 – 300 пг/мл 
38,1 

3). Альдостерон  

> 300 пг/мл 
13,8 

ІІІ група 

1). С-РП > 1,9 – < 2,5 мг/л 48,8 
p 1-2= 0,9119;  

p 1-3 = 0,5964 
p 1-2= 0,1862;  

p 1-3 = 0,1547 
0,57 2). С-РП 2,5 – < 7,0 мг/л 29,9 

3). С-РП > 7,0 мг/л 6,93 

1). Альдостерон  

120 – < 250 пг/мл 
41,6 

p 1-2= 0,0699;  

p 1-3 = 0,0886 
p 1-2= 0,0029;  

p 1-3 = 0,0096 
3,11 

2). Альдостерон  

250 – 300 пг/мл 
33,7  

3). Альдостерон 

 > 300 пг/мл 
4,96 

Примітки: р – достовірність різниці; С-РП – С - реактивний протеїн.  
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Таблиця 5.15 

Кумулятивні частки виживання розвитку серцево-судинних ускладнень 

у хворих з вперше виявленою фібриляцією передсердь, залежно від рівня 

загального холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїнів низької щільності у 

хворих із різним рівнем ендогенного інсуліну  

Рівень показника 

Кумулятивна 

частка 

виживання, % 

Значення р 

χ
2
 Тест Гехана-

Вілкоксона 
Тест Кокса 

1 2 3 4 5 

І група 

1). ЗХ > 4,5 – < 6,5 

ммоль/л 

60,0 

p 1-2= 0,2183;  

p 1-3 = 0,0829 

p 1-2= 0,0417;  

p 1-3 = 0,0108 
4,15 

2). ЗХ 6,5 – 7,3 ммоль/л 43,3 

3). ЗХ > 7,3 ммоль/л 25,6 

1). ТГ 1,40 – < 1,80 

ммоль/л 
70,0 

p 1-2= 0,1328;  

p 1-3 = 0,0303 
p 1-2= 0,0464;  

p 1-3 = 0,0004 
4,19 2). ТГ 1,80 – 2,20 

ммоль/л 
81,7 

3). ТГ > 2,20 ммоль/л 47,1 

1). ЛПНЩ > 2,10 – < 3,0 

ммоль/л 
80,0 

p 1-2= 0,4035;  

p 1-3 = 0,2097 
p 1-2= 0,2101;  

p 1-3 = 0,0534 

 

2). ЛПНЩ 3,0 – 4,20 

ммоль/л 
43,9 

3). ЛПНЩ > 4,20 

ммоль/л 
36,9 

ІІ група 

1). ЗХ > 4,5 – < 6,5 

ммоль/л 
60,0 

p 1-2= 0,2697;  

p 1-3 = 0,0719 
p 1-2= 0,1580;  

p 1-3 = 0,0202 
3,56 

2). ЗХ 6,5 – 7,3 ммоль/л 20,0 

3). ЗХ > 7,3 ммоль/л 17,5 

1). ТГ 1,40 – < 1,80 

ммоль/л 
43,7 

p 1-2= 0,2105;  

p 1-3 = 0,0470 
p 1-2= 0,0449;  

p 1-3 = 0,0051 
4,33 2). ТГ 1,80 – 2,20  

ммоль/л 
25,6 

3). ТГ > 2,20 ммоль/л 19,5 

1). ЛПНЩ > 2,10 – < 3,0 

ммоль/л 
50,0 

p 1-2= 0,0608;  

p 1-3 = 0,0050 
p 1-2= 0,0085;  

p 1-3 = 0,00001 
8,19 

2). ЛПНЩ 3,0 – 4,20 

ммоль/л 
26,6 

3). ЛПНЩ > 4,20 

ммоль/л 
26,7 
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Продовження табл. 5.15 

1 2 3 4 5 

ІІІ група 

1). ЗХ > 4,5 – < 6,5 

ммоль/л 

23,0 

p 1-2= 0,1337;  

p 1-3 = 0,0055 
p 1-2= 0,0010;  

p 1-3 = 0,0015 
7,72 

2). ЗХ 6,5 – 7,3 ммоль/л 9,64 

3). ЗХ > 7,3 ммоль/л 0,00 

1). ТГ 1,40 – < 1,80 

ммоль/л 
31,6 

p 1-2= 0,2164;  

p 1-3 = 0,0064 
p 1-2= 0,0434;  

p 1-3 = 0,00034 
8,20 2). ТГ 1,80 – 2,20 

ммоль/л 
25,7 

3). ТГ > 2,20 ммоль/л 9,03 

1). ЛПНЩ > 2,10 – < 3,0 

ммоль/л 
36,8 

p 1-2= 0,1206;  

p 1-3 = 0,0124 
p 1-2= 0,0177;  

p 1-3 = 0,0026 
6,29 

2). ЛПНЩ 3,0 – 4,20 

ммоль/л 
25,3 

3). ЛПНЩ > 4,20 

ммоль/л 
11,3 

Примітки: р – достовірність різниці; ЗХ – загальний холестерин; ТГ – 

тригліцериди; ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності. 

 

За 1 рік спостереження виникло 11 (7,91%) нових випадків діабету. 

Частота трансформації в діабет суттєво не відрізнялася у хворих із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП, проте виявлялася значно 

частіше при перманентній формі ФП (χ
2
 = 9,75; p = 0,00762) (рис. 5.14). 

Нові випадки діабету виявляли винятково в осіб із реактивною та 

спонтанною ГІ при проведенні ПГТТ. Діабет не розвинувся у жодного 

хворого з нормальним рівнем ЕІ в крові, а в групі зі спонтанною ГІ виникав 

найчастіше (рис. 5.15). 

Прогноз перебігу ФП також залежав від рівня показника HOMA-IR, 

причому ризик розвитку ЦД в осіб з рівнями HOMA-IR в межах від 2,0 до 6,0 

не відрізнявся і збільшувався при показнику > 6,0 (рис. 5.16, А). Ще одним 

предиктором розвитку діабету було підвищення показника HOMA-%β (рис. 

5.16, Б) та зниження показника HOMA-%S (рис. 5.16, В).  
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 Примітки. 

Кумулятивні 

частки 

виживання: 

85,7%; 66,6%; 

25,8% 

відповідно. 

 

Рис. 5.14. Криві виживання розвитку цукрового діабету, залежно від форми 

фібриляції передсердь. 

 

 

 

Примітки. 

Кількість 

випадків ЦД: 

І група (n=0);  

ІІ група (n=2);  

ІІІ група (n=9) 

Кумулятивні 

частки 

виживання 100%; 

55,2% та 37,7% 

відповідно. 

Тест Гехана-

Вілкоксона:  

р 1-3 = 0,00004 

Тест Кокса:  

p 1-3 = 0,00001 

 

Рис. 5.15. Криві виживання розвитку цукрового діабету, залежно від рівня 

ендогенного інсуліну в крові. 
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А 

 Примітки.  

Кумулятивні частки 

виживання 84,6%; 

80,3%; 25,9% 

відповідно  

χ
2 

= 15,04; df = 2; 

p = 0,00054 

Тест Гехана-

Вілкоксона:  

 p 1-2 = 0,61244 

p 1-3 = 0,01887 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,38917  

p 1-3 = 0,00830 

Б 

 Примітки.  

Кумулятивні частки 

виживання 93,1%; 

60,8%; 18,00% 

відповідно.  

χ
2 

= 37,58; df = 2; 

p = 0,000001 

Тест Гехана-

Вілкоксона:  

р 1-2 = 0,00362  

р 1-3 = 0,000001 

Тест Кокса:  

p 1-2 = 0,00838 

p 1-3 = 0,000001 

В 

 Примітки.  

Кумулятивні частки 

виживання 93,1%; 

60,0%; 23,0% 

відповідно.  

χ
2 

= 26,62; df = 2; 

p = 0,000001 

Тест Гехана-

Вілкоксона:  

р 1-2 = 0,03467 

р 1-3 = 0,000001 

Тест Кокса:  

p 1-3 = 0,00001 

Рис. 5.16. Криві виживання, залежно від ступеня 

інсулінорезистентності (А), секреторної функції β-інсулярного апарату 

підшлункової залози (Б) та стану чутливості периферичних тканих до 

інсуліну (В). 
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Отже, підвищення показника HOMA-%β > 215 можна вважати точкою 

відсіку підвищеного ризику виникнення діабету. 

Встановлено, що предикторами розвитку ЦД в більшій мірі виступають 

рівні показників HOMA-%β та HOMA-%S. Так, при напруженні секреторної 

активності β-інсулярного апарату підшлункової залози кумулятивна частка 

виживання складає 18,0%. При наявності у хворих печінкової 

інсулінорезистентності за показником HOMA-%S кумулятивна частка 

виживання складає 23%.  

Резюме. Найбільша сила кореляційного взаємозв’язку виявилася між 

віком і тривалістю АГ, кількістю балів за шкалою CHA2DS2-VASc, кількістю 

балів за EHRA, між ІМТ та рівнем САТ. Кореляційні взаємозв’язки між 

клінічними показниками за шкалою EHRA та CHA2DS2-VASc виявляються 

при реактивній ГІ, їх сила зростає при спонтанній ГІ. Підтверджено наявність 

негативного впливу дисліпідемії на активацію коагуляційного та 

тромбоцитарного гемостазу. Найвищої сили негативний кореляційний 

взаємозв’язок виявлено між часом агрегації та КСО ЛШ, ЛП, дещо в меншій 

мірі – з КДО як при реактивній, так і при спонтанній ГІ. Фоном для 

тромбоутворення є вкорочення часу агрегації та підвищення фВ за умов 

дилатації ЛП, збільшення ІММ ЛШ та зниження ФВ ЛШ, що 

підтверджується наявністю найвищої сили кореляційних взаємозв’язків між 

вказаними показниками. Інсулінорезистентність характеризується 

зростанням шансів виникнення ССП при реактивній ГІ за рахунок активації 

імунного запалення за показником С-РП, а при спонтанній ГІ – за рахунок 

активації протромботичних розладів за показником Д-димеру. За значимістю 

показники імунного запалення, гемостазу, активності РААС, що впливають 

на відношення шансів розвитку ССП, можна розмістити в наступному 

порядку: при реактивній ГІ – С-РП, Д-димер, РФМК, альдостерон, 

фібриноген; при спонтанній ГІ – Д-димер, РФМК, С-РП, альдостерон, 

фібриноген. Прогнозування ризику виникнення КТ можна передбачити не 

тільки при спонтанній ГІ у хворих із інсулінорезистентністю, а й при 
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реактивній ГІ, що підтверджується необхідністю визначення 

інсулінорезистентності не лише за наявності спонтанної ГІ, а й проведення 

ПГТТ для виявлення реактивної. Кумулятивні частки виживання з 

досягненням первинної та вторинної КТ у хворих без інсулінорезистентності 

складають понад 80%. При інсулінорезистентності з реактивною ГІ ризик 

виникнення для первинних КТ складає від 50 – 79%, для вторинних – 88% та 

є найнижчим при спонтанній ГІ – < 70% (для вторинної КТ) та < 50% (для 

первинних КТ). Найбільш інформативними щодо розвитку вторинної КТ 

серед показників гемостазу є рівень РФМК та Д-димеру, оскільки 

кумулятивна частка виживання складає < 45%. Ймовірність розвитку 

вторинних КТ (інсульту та ІМ) збільшувалась при підвищенні рівня РФМК та 

Д-димеру, що супроводжується зниженням кумулятивних часток виживання 

< 60%. 

 

Результати дослідження, які наведені в цьому розділі, висвітлені в 

таких наукових працях: 

1. Оринчак М.А. Особливості несприятливих гемостатичних чинників 

перебігу фібриляції передсердь у хворих із метаболічним синдромом 

залежно від віку / М.А. Оринчак, М.М. Василечко // Буковинський 

медичний вісник. – 2014. – Том 18, №4 (72) – С. 90-94. 

2. Оринчак М.А. Кореляційні взаємозв’язки ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи, маркерів запалення з показниками варіабельності 

серцевого ритму та вуглеводного обміну у хворих із фібриляцією 

передсердь та метаболічним синдромом / М.А. Оринчак, М.М. Василечко // 

Галицький лікарський вісник – Т.22, №4 (частина 1). – 2015. – С. 63 – 66. 

3. Патент на корисну модель № 105048U МПК (2009), А61В 8/02, А61В 

5/0205, А61В 5/0464, G01N 33/49 Спосіб прогнозування виживання хворих 

із вперше діагностованою фібриляцією передсердь та 

інсулінорезистентністю / М.М. Василечко, М.А. Оринчак, І.І. Вакалюк // 

Заявка №  u2009 07023 від 22.12.2015, опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.  
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Початок ХХІ століття характеризується епідеміями АГ, ЦД II тип / МС, 

ФП та СН, яка є кінцевою стадією в кардіоваскулярному континуумі [46, 95, 

138]. В усьому світі на ФП страждають 1 – 2% популяції, у міру старіння 

населення поширеність зростає і досягає 8% у осіб старше 80 років [27, 82, 

246]. На жаль, за офіційними статистичними даними МОЗ України, 

справжню епідеміологічну ситуацію щодо поширеності цієї патології в нашій 

країні оцінити неможливо, оскільки показники об'єднані під загальною 

назвою “Ураження населення пароксизмальною тахікардією та миготливою 

аритмією”. У цілому по Україні цей показник становить 0,125% [82]. 

Результати ж епідеміологічного обстеження, проведеного співробітниками 

Національного наукового центру “Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска” 

[45], свідчать про те, що поширеність постійної форми ФП у неорганізованій 

міській популяції становить 2,4%, що значно більше, ніж 0,16% за даними 

офіційної статистики МОЗ України [82] та 0,4% за даними Фремінгемського 

дослідження [169]. Із урахуванням недіагностованих випадків, які становлять 

30 – 45%, насправді поширеність ФП є значно більшою [95].  

Актуальність проблеми ФП зумовлена тим, що наявність цих порушень 

ритму серця достовірно збільшує відносний ризик загальної та серцево-

судинної смертності відповідно в 2 рази [27, 28, 42]. Крім того, 

епідеміологічні дослідження показали, що, незалежно від інших факторів, 

ФП удвічі збільшує ризик виникнення інсульту [24]. Частота виникнення 

системних тромбоемболічних ускладнень у хворих з ФП у 5 – 7 разів вища, 

ніж у хворих із синусовим ритмом.  

Вперше виявлена ФП визначена як її особлива форма, але обставини, за 

яких у пацієнта вперше в житті реєструють ФП, можуть дуже відрізнятися. У 

багатьох випадках перший епізод ФП  виникає на тлі хвороби або минущої 

причини (гострий коронарний синдром, пневмонія, інтоксикація, 

тиреотоксикоз, післяопераційна ФП), і надалі рецидивів ФП тривало немає. В 
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інших ситуаціях перший епізод ФП – це дебют пароксизмальної або 

персистуючої форми аритмії з притаманним їй рецидивним перебігом. Якщо 

точно момент початку ФП встановити неможливо, а кардіоверсія з різних 

причин недоцільна, діагностують уперше виявлену постійну ФП. Водночас, 

характеристики пацієнтів із уперше виявленою ФП, які дозволяли б 

передбачити перебіг аритмії та її подальшу трансформацію в ту чи іншу 

форму, до цього часу не описано. 

Виникнення і рецидив ФП асоціюється із ССЗ, такими як АГ та ІХС, 

ускладненими хронічною СН [137, 141, 142]. Артеріальна гіпертензія виявляє 

виражений негативний вплив на розмір і функцію ЛП, його морфологію. 

Зміни в ЛП призводять до порушення проведення імпульсів і розвитку 

фрагментованої передсердної провідності, яка є фактором ризику розвитку 

ФП. Вважають, що при цих захворюваннях формується субстрат ФП у 

вигляді дилятації ЛП та електрофізіологічних змін у ньому [33, 121].  

Згідно сучасних уявлень, в основі МС закладено чотири кардіо-

метаболічних фактори ризику, зокрема, АГ, абдомінальне ожиріння, 

дисліпідемія, порушення толерантності до глюкози / ЦД [8, 39, 57, 166, 220]. 

Акумуляція ліпідів у жировій тканині супроводиться низькоінтенсивним 

хронічним запаленням [5, 76], що сприяє порушенню механізмів регуляції 

енергетичного метаболізму з підвищенням кардіоваскулярного ризику за 

рахунок формування дисліпідемії [26, 90], дисфункції ендотелію [21, 59], 

атеросклеротичного пошкодження артерій [2, 56], збільшення 

гіперкоагуляційного потенціалу крові [119, 132]. За визначенням ВООЗ 

(1999), до компонентів МС відноситься інсулінорезистентність [64, 221, 242], 

діагностичним маркером якої є ГІ [66, 103]. В умовах АГ, гіперглікемії, 

інсулінорезистентності чи порушення толерантності до глюкози формується 

ендотеліальна дисфункція [68, 80]. У свою чергу, ендотеліальна дисфункція 

асоціюється з активацією симпато-адреналової, РААС, хронічного імунного 

запалення [84, 113, 140, 236], що сприяє процесам ремоделювання серця і 
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судин, прогресування АГ [94], ІХС [123], виникнення ФП [122, 128, 129, 137] 

та СН [69, 142, 214, 237].  

Проте залишається недостатньо вивченим питання впливу 

інсулінорезистентності на стан системи гемостазу залежно від наявності 

дисліпідемії, активації РААС, низькоінтенсивного хронічного запалення та 

вегетативної регуляції кардіогемодинаміки як маркерів величини 

індивідуального ризику виникнення ССП у хворих на АГ з ФП, СН та 

метаболічними порушеннями.  

Отже, на сьогоднішній день проблема поєднаного перебігу АГ, вперше 

виявленої ФП, СН і метаболічних порушень є актуальною, недостатньо 

вивченою і викликає не тільки науковий, а й практичний інтерес. Поглиблене 

вивчення патогенезу порушень системи гемостазу у взаємозв’язку з 

показниками інсулінорезистентності, дисліпідемії, гуморальними маркерами 

та ВСР сприятиме розробці раціональних підходів до діагностики та 

визначення індивідуального прогнозу перебігу ФП у хворих на АГ з СН та 

метаболічними порушеннями, що й обґрунтовує мету нашого дослідження – 

покращення визначення прогнозу у хворих при вперше виявленій фібриляції 

передсердь з артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю на основі 

нових наукових даних про особливості клінічних, кардіогемодинамічних, 

гемостатичних, глюкозометаболічних параметрів, активності ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи та хронічного системного запалення як 

маркерів додаткової оцінки кардіоваскулярного ризику за наявності 

інсулінорезистентності. 

Виконання поставленої мети і завдань було досягнуто при обстеженні 

139 хворих на АГ з вперше виявленою ФП, СН та метаболічними 

порушеннями з наявністю чи відсутністю інсулінорезистентності.  

Для виконання поставлених завдань проведено комплексне обстеження 

хворих, що включало загальноклінічне обстеження, проведення ЕКГ, ЕхоКГ, 

ХМ ЕКГ з визначенням ВСР та типу перебігу пароксизмів ФП. Наявність 

дисліпідемії оцінювали за показниками ліпідного профілю крові. Для оцінки 
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стану вуглеводного обміну використовували ПГТТ, рівень ЕІ, індекси 

HOMA-IR, HOMA-IR -% β, HOMA-IR -% S, Саго. Стан системи гемостазу 

оцінювали за показниками коагулограми (МНС, ПтІ, фібриноген, РФМК, Д-

димер) та ААТ. Імуноферментний аналіз проведено з визначенням рівня ЕІ в 

крові, циркулюючого альдостерону, С-РП та Д-димеру. Одержані результати 

дослідження підлягали ретельному статистичному аналізу з використанням 

методу варіаційної статистики, t критерія Стьюдента, точного критерія 

Фішера, χ
2, парного факторного кореляційного аналізу з обрахунком 

коефіцієнта кореляції Пірсона, відношення шансів. Виживання аналізували 

методом Каплана-Мейєра, оцінюючи річну кумулятивну частку виживання 

(%) пацієнтів, різницю між групами визначали за критеріями Кокса (F) та 

Гехана-Вілкоксона. 

На сьогодні інсулінорезистентність розглядається не лише як ключова 

ланка патогенезу, але і як один із вирішальних чинників перебігу МС з 

розвитком серцево-судинних ускладнень [8, 46, 66, 195]. Проведення ПГТТ 

дозволяє виявити ГІ як доказ наявності інсулінорезистентності не тільки за 

показником ЕІ натще (спонтанна ГІ), а й через 2 години після навантаження 

глюкозою (реактивна ГІ), що дозволило встановити чіткі клінічні, 

лабораторні та інструментальні характеристики захворювання залежно від 

типу інсулінемії. Залежно від типу інсулінемії нами виділено 53 (42,45%) 

випадки з нормальним рівнем ЕІ в крові (8-20 мкОд/мл) натще та через 2 

години після навантаження глюкозою; 42 (30,22%) – з реактивною ГІ (натще 

ЕІ в межах норми, через 2 години після навантаження > 20 мкОд/мл); 44 

(31,65%) – зі спотанною ГІ (рівень ЕІ натще та через 2 години після 

навантаження глюкозою > 20 мкОд/мл). Отже, серед обстежених хворих 

інсулінорезистентність зі спонтанною ГІ виявлено лише у 30% випадків, а 

проведення ПГТТ з виявленням реактивної ГІ підвищує можливість 

діагностики інсулінорезистентності в 62% випадків, що співзвучно з даними 

літератури [77]. 
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Встановлено, що зі зростанням вираженості інсулінорезистентності у 

хворих на АГ з ФП, СН та метаболічними порушеннями, яка є найвищою у 

хворих зі спонтанною ГІ, найбільш часто зустрічається широкий комплекс 

симптомів, пов’язаних не тільки з аритмією, а й з АГ та СН. Особливо така 

закономірність стосується клінічних ознак ФП. Збільшення частоти 

перманентної форми ФП (66%) серед хворих на АГ з ФП, СН та 

метаболічними порушеннями харатеризується прогресуючим збільшенням 

інтенсивності скарг, асоційованих із аритмією за шкалою EHRA: у хворих 

без інсулінорезистентності переважно І – ІІ клас (72%), ІІІ – ІV клас (28%), 

при інсулінорезистентності навпаки – 11% та 89% відповідно, тяжчий перебіг 

АГ, абдомінальне ожиріння (91%), схильність до тахісистолії, збільшення 

дефіциту пульсу (у 1,3 / 2,1 раза); СН ФК ІІ NYHA у 3 – 5 разів частіше 

порівняно з хворими без інсулінорезистентності.  

Отримані нами дані про більшу частоту кардіальних скарг при 

постійній ФП узгоджуються з даними літератури [98]. Також наші дані 

узгоджуються із даними дослідження професора Жарінова О.Й. [33], в якому 

доведено, що ЧСС у хворих із постійною формою ФП була значуще нижчою, 

ніж при пароксизмальній ФП, більшою була частота виявлення СН ФК ІІ.  

Наявність порушень гемостазу та метаболічних порушень, зокрема 

вуглеводного й ліпідного обмінів, визнано важливими компонентами МС, 

який включає абдомінальне ожиріння, дисліпідемію, АГ, порушення 

толерантності до глюкози, інсулінорезистентність та стан гіперкоагуляції [8, 

154, 186]. Поєднання цих ризик-факторів обтяжує перебіг АГ, ФП і хронічної 

СН. Порушення толерантності до глюкози, засвоєння глюкози натще < 6,1 

ммоль/л на тлі ГІ, за критеріями ВООЗ (1999), свідчать про наявність 

інсулінорезистентності у хворих без ЦД. Отже, ГІ є загальновизнаним 

показником інсулінорезистентності. 

Встановлено, що у клінікопатогенетичних особливостях, які 

характеризують метаболічні порушення у хворих із вперше виявленою ФП, 

АГ та СН суттєва роль належить рівню ЕІ в крові та особливо його синтезу в 
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умовах навантаження глюкозою. Власне, не лише підвищений ЕІ в крові 

натще, але й зростання його рівня під час ПГТТ дозволило встановити чіткі 

клінічні, лабораторні та інструментальні характеристики захворювання 

залежно від типу інсулінемії.  

Рівень ЕІ в крові та відповідь його на навантаження глюкозою свідчить 

про ступінь інсулінорезистентності, яка сьогодні розглядається багатьма 

дослідниками не лише як один із найважливіших діагностичних маркерів 

МС, але й один із вирішальних чинників, які визначають тяжкість перебігу як 

окремих складових МС, так і перебіг захворювання в цілому. Констатовано, 

що зі зростанням вираженості інсулінорезистентності, яка є найвищою у 

хворих зі спонтанною ГІ, найбільш часто зустрічається широкий комплекс 

симптомів. За наявності інсулінорезистентності вираженість клінічних 

симптомів АГ, вперше діагностованої ФП та СН наростає в міру збільшення 

ФК СН та ГІ: від реактивної до спонтанної. Якщо у хворих із ГІ клінічні 

ознаки підвищеного АТ були більш ніж у 2/3 хворих, то у пацієнтів із 

нормальним рівнем ЕІ в крові вони зустрічались лише у третини випадків.  

Відомо, що ризик виникнення серцево-судинних ускладнень у хворих 

на АГ з ФП збільшується на 30-40% при підвищенні САТ на кожні 10 мм 

рт.ст., при збільшенні ДАТ на 10 мм рт.ст. ризик серцево-судинних 

ускладнень зростає до 56% [15, 86].  

За наявності інсулінорезистентності, перебіг АГ супроводжуєтся 

підвищеними рівнями офісного АТ, як САТ, так і ДАТ, зростанням ЧСС, 

наявністю дефіциту пульсу, прогресуванням ураження органів-мішеней, 

декомпенсацією СН та зниженням кумулятивної частки виживання, що 

розцінювалось нами як прояв більш тяжчого клінічного перебігу АГ у хворих 

із вперше виявленою ФП, СН та метаболічними порушеннями. 

Клінічною ознакою МС вважається ожиріння за абдомінальним типом 

та показник ОТ [26]. Дані епідеміологічних досліджень [64] свідчать, що 

ризик ССЗ залежить не тільки від показника ІМТ, але також від типу 

розподілу жирової тканини: вищий при центральному, ніж при нижньому 
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типі. Тому для виявлення «вагового» компонента МС у хворих на АГ 

рекомендується проводити вимірювання ОТ [68]. 

За даними Фремінгемського дослідження [241], в осіб із надлишковою 

масою тіла ймовірність розвитку серцево-судинної патології на 50% вища, 

ніж в осіб із нормальною масою. У хворих на ФП при ожирінні ризик 

розвитку інсульту підвищується у 7 разів [218]. 

Серед обстежених хворих у 91% випадків характерним виявилось 

абдомінальне ожиріння за ІМТ та ОТ, яке було більш виражене в жінок при 

СН ФК ІІ. При оцінці антропометричних показників у обстежених хворих 

виявлено їх залежність від рівня ЕІ. Причому, найвищий рівень показника ОТ 

відмічався у випадку спонтанної ГІ. Ожиріння абдомінального типу за ОТ та 

ІМТ виявилось характерним у більшій мірі для хворих ІІІ групи з 

перманентною формою ФП порівняно з контролем та хворими І групи.  

Антропометричні показники залежно від ФК СН достовірно наростали 

в напрямку від осіб із нормальним рівнем ЕІ в крові до хворих із реактивною 

та, особливо, зі спонтанною ГІ. Збільшення маси тіла виявлено більше, ніж 

на 45% при СН ФК ІІ та на 38% – при СН ФК І у хворих зі спонтанною ГІ.  

У цілому, серед обстежених хворих середнього та похилого віку 

найбільш часто виявлено випадки з нормальним рівнем ЕІ. Проте серед 

хворих старечого віку найбільший відсоток припадає на реактивну та 

спонтанну ГІ, що може свідчити про зростання інсулінорезистентності з 

віком. Частіше ФП виникає у чоловіків до 55 років, у жінок – після 65 років 

[24, 45]. Гіперінсулінемія як прояв інсулінорезистентності в різній мірі 

спостерігалась як у чоловіків, так і в жінок.  

Результати аналізу скарг за шкалою EHRA залежно від ступеня ГІ 

свідчать про вплив інсулінорезистентності на клінічні прояви вперше 

виявленої ФП. Типові для ФП скарги [34] асоціюються з більш вираженим 

рівнем ГІ та більшою частотою серцебиття, задишки, запаморочення, 

набряку гомілок. Результати дослідження підтверджуються наявністю 



173 
 

 
 

прямого кореляційного взаємозв’язку між рівнем ЕІ в крові та кількістю 

балів за шкалою EHRA > 3 балів (r=0,6762; р=0,0009) у хворих зі спонтанною 

ГІ. Отже, за наявності інсулінорезистентності клінічний перебіг ФП більш 

тяжчий. 

Згідно сучасних Рекомендацій з ведення хворих на ФП [27, 28, 95, 246], 

необхідно визначати ступінь ризику виникнення ускладнень. Високий ризик 

тромботичних ускладнень за шкалою CНA2DS2-VASc виявлено у хворих з 

реактивною / спонтанною ГІ в межах 3-5 балів у 86 / 95% випадків 

відповідно, в той час як у хворих без інсулінорезистентності високий ризик 

виявляється в 10% випадків. Причому, постійна форма ФП асоціювалась зі 

значуще більшим ризиком тромбоемболічних ускладнень за шкалою 

CHA2DS2-VASс порівняно з минущими формами ФП. При проведенні 

кореляційного аналізу між рівнем ЕІ в крові та кількістю балів за шкалою 

CHA2DS2-VASc > 1 балу, нами виявлено прямий кореляційний взаємозв’язок 

(r=0,6124; р=0,0007), що підтверджує наші дані про зростання ризику 

тромботичних ускладнень при інсулінорезистентності. 

Високий ризик виникнення кровотеч за шкалою HAS-BLED було 

виявлено в 2 (4,55%) випадках серед хворих зі спонтанною ГІ, у решти 

пацієнтів ризик кровотеч знаходився в межах від 0 до 2 балів. Проте, якщо у 

хворих із нормальним ЕІ у 50 (94,34%) випадках ризик був оцінений у 0 

балів, то у хворих зі спонтанною ГІ – лише в 9 (20,45%) випадках. Виявлено 

прямий кореляційний взаємозв’язок слабкої сили (r=0,3531; р=0,0011) між 

рівнем ЕІ та кількістю балів за шкалою HAS-BLED. За наявності 

інсулінорезистентності з реактивною / спонтанною ГІ ризик виникнення 

кровотеч за шкалою HAS-BLED у межах 0 – 3 бали становить 98 / 93% 

випадків> 3 балів – 2 / 6% випадків відповідно. Отже, при визначенні 

прогнозу виникнення тромботичних ускладнень ФП необхідно враховувати 

наявність чи відсутність інсулінорезистентності. 

Наявність ГІ при вперше виявленій ФП певним чином визначає 

функціональні спроможності серцево-судинної системи [166]. При оцінці 
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функціонального стану серця за даними ЕхоКГ, виявлено гіпертрофію 

міокарда ЛШ, зменшення його скоротливої здатності та формування 

діастолічної дисфункції ЛШ з концентричною гіпертрофією у більшій мірі в 

хворих із реактивною та спонтанною ГІ при СН ФК ІІ. У всіх хворих із 

вперше діагностованою ФП та СН ФК І-ІІ показник ФВ ЛШ знаходився на 

нижній межі норми (ФВ ЛШ >50%), що свідчить про збережену систолічну 

функцію ЛШ. Проте ФВ ЛШ виявилась дещо зниженою при реактивній та 

спонтанній ГІ порівняно з контролем (р<0,1), що свідчить про тенденцію до 

зниження його скоротливої здатності. 

За даними літератури, при ФП створюються умови для аритмогенного 

ремоделювання серця [137]. Причому, наявність гіпертрофії ЛШ є фактором 

ризику виникнення серцево-судинних ускладнень і смерті хворих на АГ з ФП 

та СН. За даними Фремінгемського дослідження, поширеність гіпертрофії 

ЛШ за ЕКГ-критеріями складає лише 2,1%, проте морфологічно 

підтверджено, що поширеність гіпертрофії ЛШ становить 16%. Важається 

також, що АГ та ФП є важливими незалежними факторами ризику розвитку 

хронічної СН. При спостереженні впродовж 38 років у 20,6% чоловіків та 

26% жінок з ФП діагностовано хронічну СН [141]. 

Відомо, що при ФП порушується дисбаланс між симпатичною та 

парсимпатичною ланками ВНС [140]. Це дозволяє виділити 3 типи перебігу 

ФП: адренергічний, вагусний та змішаний [30]. 

При проведенні аналізу показників ЕхоКС залежно від типу перебігу 

пароксизмів ФП всі об’ємні показники виявились підвищеними в хворих із 

адренергічним типом ФП та ГІ. Діаметр ЛП та показник ВТС ЛШ у хворих із 

адренергічним типом ФП та ГІ виявився збільшеним на 13,74% та 33,33% 

відповідно порівняно з хворими з нормальним рівнем ЕІ. Фракція викиду 

ЛШ достовірно не відрізнялася між групами, проте мала тенденцію до 

зниження у більшій мірі при адренергічному типі пароксизмів ФП з ГІ 

(р<0,1). Збільшення ММ ЛШ та ІММ ЛШ супроводжувалося підвищенням 
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показника КСО в усіх групах, проте максимальні значення відмічено в 

хворих із адренергічним типом та ГІ. 

Порушення балансу між ланками ВНС сприяє зменшенню 

функціональних резервів серцево-судинної системи, погіршенню 

коронарного кровообігу та розвитку ФП, зокрема, у хворих з 

інсулінорезистентністю [137]. Вегетативна нервова система та ожиріння 

також відіграють важливу роль у формуванні ФП [92, 128]. Часто ФП 

починається на фоні підвищеного тонусу парасимпатичної або симпатичної 

нервової системи. Відомо, що підвищення тонусу симпатичної ланок 

нервової системи супроводиться структурно-функціональними змінами в 

серцево-судинній системі [108]. Оскільки ВСР характеризує стан 

вегетативної регуляції серцевої діяльності [6, 48], тому порушення ВСР 

вважається важливою ланкою патогенезу ФП [183].  

За нашими даними, у хворих із вперше виявленою ФП та СН ФК ІІ 

виявлено дисбаланс між ланками симпатичної і парасимпатичної ВНС за 

часовими та спектральними показниками зі зниженням показників RMSSD, 

pNN50, HF, VLF (парасимпатична ланка) та підвищенням SDANN, SDNN, 

SDNNind, LF, LF/HF (симпатична ланка), що було більш вираженим при 

реактивній і спонтанній ГІ. Зниження активності парасимпатичних впливів 

на серце було більш вираженим у хворих із пароксизмальною формою ФП та 

ГІ порівняно з постійними формами ФП. Так, показник RMSSD виявився 

зменшеним на 25%, а показник pNN50 – на 54%. В той же час, при 

пароксизмальній ФП виявлено збільшення симпатовагального індексу в 1,9 

раза. У обстежених хворих виявлено схильність до тахісистолічного варіанту 

перебігу ФП за показником ЧСС, причому в більшій мірі у хворих із ГІ при 

пароксизмальній формі ФП порівняно з хворими без інсулінорезистентності. 

Дисбаланс між активністю симпатичної та парасимпатичної нервової 

системи у хворих із різними типами пароксизмів ФП характеризувався 

зниженням показників RMSSD, pNN50 і паралельним підвищенням 

показників SDАNN та SDNN. Максимальних значень ця різниця досягає у 
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хворих із адренергічним типом ФП. Виявлення ознак гіперсимпатикотонії на 

тлі загального зниження ВСР та зниження парасимпатичних впливів на ритм 

серця є ознакою вегетативної дисфункції і може, поряд з іншими факторами 

сприяти підтримці ФП [20, 48].  

Основні фізіологічні механізми ВСР відображають регуляторні впливи 

симпатичної та парасимпатичної нервової системи на синусовий вузол серця 

[18, 25, 38, 92]. Активація симпатичної нервової системи має негативне 

прогностичне значення у пацієнтів із ожирінням та ФП [61, 140]. 

Серед важливих ланок патогенезу ФП неклапанної етіології 

відмічається втрата ендотелієм антитромбогенних властивостей і збільшення 

коагуляційного потенціалу крові з формуванням стійкої хронічної 

гіперкоагуляції [10, 23, 133, 193, 206]. З іншої сторони, відомо, що 

гіперкоагуляція з активацією зсідання крові, фібринолізу тромбоцитів є 

одним із компонентів МС [66]. 

В популяційному дослідженні ARIC А. Festa та співавторів [174] було 

виявлено підвищення вмісту фібриногену в крові при наявності 

інсулінорезистентності, що дозволило авторам зробити висновок про зв’язок 

інсулінорезистентності з високим атеротромботичним ризиком. 

У нашому дослідженні показано, що у хворих із вперше виявленою 

ФП, адренергічним типом із СН ФК ІІ формується стан гіперкоагуляції у 

міру наростання ступеня тяжкості інсулінорезистентності. Підтвердженням 

цього є зростання рівнів ПтІ, фібриногену, які у хворих з ГІ перевищували 

відповідні рівні в контролі майже в 2,0 – 2,5 раза.  

Відомо, що паралельно з гіперкоагуляцією активується система 

фібринолізу [7, 111]. При цьому утворюються ПДФ – РФМК та Д-димеру. 

Причому, чим більша їх концентрація, тим вищий ризик 

внутрішньосудинного тромбоутворення. Наявність ПДФ у плазмі крові є 

показником порушення гемостатичного балансу й підтвердженням стану 

активації чи пригнічення згортальної та протизгортальної систем крові [223].  
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Для хворих із ФП та метаболічними порушеннями характерним є 

підвищення показників РФМК та Д-димеру в хворих із реактивною та 

спонтанною ГІ при перманентній ФП. Збільшення рівня РФМК >4 мг/мл 

виявлено в 98 (70,50%) випадках серед усіх хворих з ФП. Найвищих значень 

рівень РФМК досягав у хворих із перманентною формою ФП, зокрема в 2 

рази (ІІ та ІІІ групи) порівняно з контролем (р1<0,05). Різко підвищені РФМК 

(>10 мг/мл) нами виявлено в 12 (33%) випадках також серед хворих із 

перманентною формою ФП та спонтанною ГІ (р<0,05).  

Підвищення рівня Д-димеру >200 нг/мл у плазмі крові виявлено в 56 

(53,85%) випадках серед хворих ІІ та ІІІ груп із персистуючою та 

перманентною ФП, що більше ніж у 2 рази перевищувало показник у 

контролі (р1<0,05) та на 23% – показник у хворих І групи (р2<0,05). Отже, за 

умов наявності перманентної форми ФП при реактивній/спонтанній ГІ 

формується стан гіперкоагуляції, що може свідчити про активацію 

тромбоутворення у хворих на ФП за наявності інсулінорезистентності. 

Наші дані узгоджуються із даними літератури [206], що в умовах 

активації гемокоагуляції зростає концентрація Д-димеру в плазмі крові [223], 

що обумовлено підвищеним лізисом фібрину [225].  

Не менш важливе значення у розвитку змін кровотоку в мікросудинах 

має функціональний стан тромбоцитів [150]. При вивченні ААТ нами 

виявлено порушення процесу дезагрегації у вигляді зменшення часу початку 

агрегації, збільшення ступеня, швидкості агрегації та фВ. Отже, за наявності 

інсулінорезистентності як зі спонтанною, так і з реактивною ГІ, формуються 

протромботичні розлади. Причому, суттєвіші зміни притаманні постійним 

формам ФП.  

При інсулінорезистентності з персистуючою та перманентною 

формами ФП виявлено достовірне вкорочення показника часу агрегації на 

47,76% та 50,01% відповідно при спонтанній ГІ.  

Аналізуючи показники ступеня та швидкості агрегації тромбоцитів, 

було виявлено більш істотне підвищення цих показників у хворих з ГІ при 
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перманентній формі ФП. Отже, в пацієнтів із ФП стан гіперагрегації частіше 

виникає при інсулінорезистентності. При цьому мають місце розлади 

тромбоцитарної та коагуляційної ланок гемостазу. Зокрема, високу ААТ, 

збільшення РФМК, фібриногену та Д-димеру слід розцінювати як маркер 

атеротромбогенності та тромбінемії, що є чинником високого ризику гострих 

коронарних подій [200].  

Доведено, що при ФП посилюється тромбоутворення, чим пояснюється 

висока серцево-судинна смертність [226]. Проте недостатньо вивченим є 

порушення коагуляційного та тромбоцитарного гемостазу в хворих із 

різними типами пароксизмів ФП та інсулінорезистентністю.  

Нами встановлено, що при ГІ та адренергічному типі ФП характерним 

є зниження рівня МНС, збільшення показника ПтІ, фібриногену, РФМК та Д-

димеру порівняно з хворими з нормальним рівнем ЕІ.  

Показники ААТ у хворих із різними типами пароксизмів ФП у цілому 

характеризувались наявністю ознак гіперагрегаціїї, що було більш 

вираженим у хворих із адренергічним типом пароксизмів ФП та ГІ. 

Відмічено вкорочення часу початку агрегаціїї на 40,63%, підвищення 

показника швидкості агрегації – на 26,69%, ступеня агрегації – на 19,76%, фВ 

– на 24,01%. Отже, інсулінорезистентність сприяє порушенню як 

коагуляційного, так і тромбоцитарного гемостазу. Причому, інтенсивність 

змін гемостазу найвища при адренергічному типі пароксизмів ФП. 

У нашому дослідженні встановлено, що для хворих із ФП порушення 

толерантності до глюкози є характерним у 70% випадків при перманентній 

формі ФП. Зміна рівнів глюкози в крові в умовах ПГТТ у хворих із 

реактивною ГІ при пароксизмальній та персистуючій формі ФП була 

виявлена лише після навантаження, а при спонтанній ГІ – при всіх формах 

ФП – натще й залишалася після навантаження, що свідчить про порушення 

толерантності до глюкози у хворих із ГІ при тривалій ФП. 

Передумовами розвитку інсулінорезистентності є вірогідна 

гіперглікемія, ГІ натще та після навантаження глюкозою [220]. Показник 
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постпрандіальної глікемії є більш інформативним для оцінки ризику серцево-

судинних ускладнень, ніж рівень глюкози натще. Нормальний рівень 

глюкози натще не завжди свідчить про відсутність порушення толерантності 

до глюкози [77]. 

Вивчення стану вуглеводного обміну показало наростання ступеня 

інсулінорезистентності. Так, у хворих зі спонтанною ГІ та перманентною 

формою ФП індекс HOMA-IR був підвищеним у 4,7 раза порівняно з 

контролем.  

У хворих з ГІ виявлено зниження чутливості печінки до інсуліну на тлі 

збереження секреторної активності ß-клітин. Так, показник секреторної 

активності клітин підшлункової залози (HOMA - %β) не відрізнявся між 

групами за формою ФП та коливався на рівні контролю, проте виявлено 

напруження їх секреторної активності. Показник HOMA - %S виявився 

зниженим у хворих ІІ та ІІІ груп із перманентною формою ФП на 35,81% та 

38,97% відповідно порівняно з контролем та хворими без 

інсулінорезистентності. Виявлено чітке зниження індексу Саго. В умовах 

ПГТТ цей індекс був найнижчим у хворих зі спонтанною ГІ при СН ФК ІІ. 

Вагому роль у прогресуванні й дестабілізації ФП при МС відіграють 

метаболічні порушення [8, 224]. Оскільки глікемія натще відображає 

утворення глюкози печінкою [52], а рівень інсуліну натще є первинним 

регулятором цього процесу [66], то індекси, які розраховуються за 

показниками глюкози та інсуліну натще (HOMA-%S), відображають 

насамперед печінкову інсулінорезистентність [52]. 

Тому ми дійшли висновку, що визначення рівня ЕІ в крові в умовах 

ПГТТ, HOMA-IR, HOMA-%β та HOMA-%S має більш інформативне 

діагностичне значення для виявлення інулінорезистентності у хворих на АГ в 

поєднанні з ФП та метаболічними порушеннями, що підтверджують також 

літературні дані [52]. 
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Встановлено, що частота виявлення ГІ найбільша при вагусному типі 

(72,5%), проте рівень циркулюючого ЕІ є вищим при адренергічному типі 

перебігу пароксизму ФП. 

Нами вперше встановлено, що показник HOMA-IR є максимально 

підвищеним при адренергічному типі ФП та ГІ і майже в 1,5 раза перевищує 

показник у хворих із вагусним та змішаним типами ФП (р<0,05). Виявлено 

достовірне зниження індексу чутливості печінки до інсуліну НОМА – % S на 

39,81%, індексу Саго – на 45,95% у хворих із ГІ та адренергічним типом ФП 

порівняно з нормальним рівнем ЕІ. Нами виявлено тенденцію до напруження 

секреторної активності β-інсулярного апарату підшлункової залози за 

показником НОМА – % β у хворих із адренергічним та змішаним типами ФП 

та ГІ (р<0,1).  

У процесі дослідження нами охарактеризовано дисліпідемії у хворих на 

АГ з ФП та СН, вивчено особливості порушень ліпідного обміну залежно від 

рівня ЕІ, форми ФП та типу перебігу пароксизмів. 

Доведено, що ліпідний профіль має атерогенне спрямування у групах із 

реактивною та спонтанною ГІ з характерною дисліпідемією: підвищення ЗХ, 

ТГ, ЛПНЩ, зниження ЛПВЩ, зміни КА, які збільшуються у міру наростання 

інсулінорезистентності та є більш вираженими при перманентній формі ФП 

та СН ФК ІІ. 

Найбільше значення КА у хворих зі спонтанною ГІ підтверджує тісний 

взаємозв’язок інсулінорезистентності та дисліпідемії, яку можна вважати 

достовірною ознакою інсулінорезистентності та зниження чутливості 

периферичних тканин до інсуліну [26, 58]. 

Серед хворих із різними типами ФП та ГІ виявлено значні атерогенні 

зміни в крові, що були більш вираженими у хворих із адренергічним типом 

ФП та ГІ. Рівень ЗХ виявився достовірно підвищеним у хворих із ГІ на 65% 

(адренергічний тип), на 36% (вагусний) та на 53% (змішаний) порівняно з 

хворими з нормальним рівнем ЕІ (р<0,05), а КА перевищував у 3,08 раза при 

адренергічному типі ФП відповідний показник у хворих із нормальним 
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рівнем ЕІ (р<0,05). Оскільки виявлено, що атерогенність крові збільшується 

при всіх формах та типах ФП та СН ФК ІІ, дисліпідемії, як компонент МС, 

можна вважати обтяжуючим ризик-фактором для хворих з ФП. 

Для осіб із АГ та СН характерною є активація РААС. Причиною 

відносно високої активності РААС є збільшення продукції реніну, що сприяє 

підвищенню синтезу ангіотензину ІІ, який, з однієї сторони, посилює 

виділення альдостерону з коркової зони наднирників та вазопресину з 

задньої долі гіпофізу та подальшим збільшенням канальцевої реабсорбції 

натрію і води в нирках і, з іншої сторони, – підвищує ЗПОС. Ангіотензин ІІ 

сприяє виділенню норадреналіну в синапсах і, тим самим, активує 

симпатоадреналову систему. Тому, ангіотензин ІІ вважають ключовим 

компонентом нейрогуморальних пресорних систем при АГ [76]. Структурне 

ремоделювання передсердь при ФП проявляється у порушенні клітинної 

структури й зміні нормальної архітектоніки міокарду передсердь. При цьому 

спостерігається активація РААС з гіперальдостеронемією, що в результаті 

призводить до апоптозу, клітинної дегенерації і проліферації фібробластів, 

гіпертрофії передсердь, внаслідок чого розвивається фіброз ЛП з 

наростанням його дилатації і формування постійної форми ФП [135]. 

Рівень циркулюючого альдостерону в крові, який був найвищим у 

пацієнтів зі спонтанною ГІ, перевищував показник контролю у 3,8 раза при 

перманентній формі ФП, що підтверджується прямим сильним кореляційним 

зв’язком (r=0,8701, p=0,0011 / r=0,8733, p=0,0004) між рівнем ЕІ натще та 

рівнем циркулюючого альдостерону у хворих із реактивною / спонтанною ГІ 

відповідно. Наші дані підтверджують літературні відомості про 

взаємозв’язок інсулінорезистентності та гіперальдостеронемії, внаслідок чого 

знижується чутливість клітин до інсуліну та формується ендотеліальна 

дисфункція [135, 151]. 

У хворих з інсулінорезистентністю рівень циркулюючого альдостерону 

є свідченням вторинного гіперальдостеронізму, що, в свою чергу, збільшує 

ризик пошкодження кардіоміоцитів та ендотелію судин [77]. Ознака 
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вторинного гіперальдостеронізму, зокрема високий рівень альдостерону в 

крові, є найбільш вираженим за наявності адренергічного типу ФП та СН ФК 

ІІ. 

Сучасними дослідженнями доведено зв’язок між системним 

запаленням, ФП, МС та інсулінорезистентністю [145]. Запальні фактори 

свідчать про ускладнений перебіг АГ, ФП, СН з ураженням органів-мішеней і 

виникненням гострих незворотних порушень мозкового, вінцевого, 

ниркового кровообігу [166]. Серед механізмів структурного або 

електричного ремоделювання передсердь незалежним предиктором ризику 

розвитку ФП визнано хронічне системне запалення, маркером якого є С-РП 

[162]. 

У нашому дослідженні показано, що у хворих із вперше виявленою ФП 

рівень С-РП >3 мг/мл виявлено в більшій мірі у хворих із реактивною та 

спонтанною ГІ, що підтверджується наявністю сильного прямого 

кореляційного зв’язку між рівнем С-РП та рівнем ЕІ (r=0,7215, p=0,0035 / r 

=0,7627, p=0,0015). Залежно від форми, у хворих зі спонтанною ГІ та 

перманентною ФП виявлено підвищення даного показника в 6,7 раза 

порівняно з контролем (р<0,05). 

Наші дані співзвучні з даними дослідження M.K. Chung et al. [162], в 

якому відзначено збільшення рівня С-РП у крові пацієнтів із ФП порівняно з 

особами з синусовим ритмом, причому найбільша його концентрація була 

виявлена при перманентній формі ФП. Епідеміологічні дослідження [19, 65] 

вказують на наявність зв'язку між рівнем С-РП та ФП, а також ризиком її 

розвитку в подальшому. Причому підвищення рівня С-РП більш чітко 

виражене при персистуючій ФП, ніж при пароксизмальній її формі. 

Рівень С-РП виявився підвищеним майже в 4,5 раза як при СН ФК І, 

так і при СН ФК ІІ у хворих зі спонтанною ГІ порівняно з рівнем у контролі 

(р1<0,05).  

Залежно від типу пароксизму, рівень С-РП виявився достовірно 

підвищеним у всіх групах та досягав найвищих значень при ГІ. Так, у хворих 
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із адренергічним типом пароксизмів ФП рівень С-РП був у 1,5 раза вищим за 

рівень при нормальному ЕІ (р<0,05). Дещо з меншою інтенсивністю 

відмічено підвищення показника С-РП у хворих із вагусним та змішаним 

типами ФП при ГІ (р<0,05). Отже, високий ризик розвитку ССЗ у хворих із 

вперше виявленою ФП обумовлюється як системним запаленням за 

показником С-РП з ендотеліальною дисфункцією, так і 

інсулінорезистентністю.  

Понад 7 млн. людей щороку помирають від ССЗ, що становить 12,8 % 

всіх смертей [82]. Ураховуючи високу смертність та інвалідизацію від 

ускладнень ФП, виникає потреба підвищення ефективності раннього 

прогнозування несприятливого перебігу захворювання з метою найбільш 

оптимальної первинної та вторинної профілактики. 

Зміни в системі коагуляційного та тромбоцитарного гемостазу у 

взаємозв’язку з показниками інсулінорезистентності, ліпідного спектру крові, 

системним хронічним запаленням, рівнем циркулюючого альдостерону, 

активністю ВНС та структурними параметрами серця залишаються 

предметом жвавої дискусії [10, 47, 104, 120]. Тому нами проведено 

визначення кореляційних взаємозв’язків між показниками коагуляційного й 

тромбоцитарного гемостазу з показниками інсулінорезистентності, ліпідного 

спектру крові, рівнем С-РП, циркулюючого альдостерону, параметрами ВСР, 

ЕхоКС та залежність прогнозу від рівня показників коагуляційного й 

тромбоцитарного гемостазу при інсулінорезистентності. 

Наші результати підтверджують, що найбільш перспективними для 

додаткової оцінки величини гемокардіометаболічного ризику в хворих на АГ 

з ФП та СН можна вважати показники з високим ступенем кореляційного 

зв’язку між показниками коагуляційного гемостазу, що в порядку зменшення 

становить: РФМК та ІММЛШ (r=0,89)  фібриноген та С-РП (r=0,88)  

Д-димер та ЕІ (r=0,87)  РФМК та ЕІ (r=0,82)  фібриноген та HOMA-

IR (r=0,81), РФМК та ЛПВЩ (r=-0,79)  Саго (r=-0,77)  HOMA - %S 

(r=-0,73); між показниками тромбоцитарного гемостазу в порядку 
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зменшення: фактор Віллебрандта та рівень С-РП (r=0,91)  альдостерон 

(r=0,89)  часом агрегації та ЛПВЩ (r=0,82); негативні між часом агрегації 

та ЛПНЩ (r=-0,85), ЗХ (r=-0,81), альдостерон (r=-0,81)  ступінь агрегації 

та ЛПВЩ (r=-0,81)  час агрегації та рівень ЕІ (r=-0,79), КСО (r=-0,79), ЛП 

(r=-0,79), HOMA-IR (r=-0,76), С-РП (r=-0,72).  

При збільшенні ступеня ГІ нами виявлено зростання шансів розвитку 

серцево-судинних ускладнень, таких як інсульт, ІМ, декомпенсація СН та 

смерть. Причому навіть пограничні значення рівня HOMA - %β, ЗХ, 

фібриногену, РФМК, Д-димеру в хворих із нормальним рівнем ЕІ в крові 

достовірно асоціюються з ймовірністю виникнення КТ, зокрема, 

тромбоемболій у 8; 9; 8; 12; 24 рази. 

Кінцеві точки можна передбачити не тільки при спонтанній ГІ у хворих 

із інсулінорезистентністю, а й при реактивній ГІ, що підтверджується 

необхідністю визначення інсулінорезистентності не лише за наявності 

спонтанної ГІ, а й проведення ПГТТ для виявлення реактивної. 

Несприятливий прогноз щодо розвитку ІМ та інсульту було виявлено не 

тільки при спонтанній, а й при реактивній ГІ. Так, зниження кумулятивної 

частки виживання та розвитку даних ускладнень було виявлено вже у хворих 

із реактивною ГІ, та найнижчі вони були у хворих зі спонтанною ГІ.  

Нами не виявлено достовірної різниці (р<0,1) по розвитку ІМ, інсульту 

та декомпенсації СН між групами залежно від форми ФП. Проте кумулятивні 

частки виживання при розвитку інсульту та ІМ були дещо нижчими у хворих 

із перманентною формою ФП.  

Кумулятивні частки виживання у хворих без інсулінорезистентності 

при пароксизмальній формі ФП складають понад 90%, знижуються до 70 – 

80% при реактивній ГІ з персистуючою ФП та є найнижчими при спонтанній 

ГІ з перманентною ФП – в межах 50 – 60%.  

При вперше виявленій ФП несприятливими прогностичними ознаками 

були гіперфібриногенемія (>6 г/л), збільшення концентрації РФМК (> 8,0 

мг/мл) та Д-димеру (> 300 нг/мл), що розцінювалось нами як прояв активації 
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системи гемостазу та виникнення тромботичних ускладнень, а розвиток 

вторинної КТ залежав від рівня РФМК та Д-димеру в крові.  

Встановлено, що підвищення рівня ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, С-РП та 

альдостерону в хворих із інсулінорезистентністю сприяє зниженню 

кумулятивних часток виживання та підвищенню виникнення ССП, зокрема, 

інсульту, ІМ, дестабілізації СН та смерті. 

Таким чином, із клініко-діагностичних позицій, наростання рівня ГІ, як 

прояв поглиблення інсулінорезистентності, супроводжується каскадом 

прогресуючих змін показників клінічних, інструментальних і біохімічних 

досліджень, які в цілому характеризують поглиблення ураження органів-

мішеней. Клініко-біохімічний каскад змін за умов ГІ характеризується 

найвищими рівнями фібриногену, РФМК, Д-димеру, ААТ, циркулюючого 

альдостерону, С-РП, атерогенних фракцій ліпопротеїнів крові та 

відповідними змінами вуглеводного обміну.  

На основі даних дослідження, для практичного використання 

розроблено діагностично-прогностичний алгоритм перебігу вперше 

виявленої ФП у хворих на АГ із СН та метаболічними порушеннями залежно 

від рівня ЕІ в крові (рис. Діагностично-прогностичний алгоритм перебігу 

вперше виявленої ФП у хворих на АГ із СН та метаболічними порушеннями, 

залежно від рівня ЕІ в крові). 
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                                   Рис. Діагностично-прогностичний алгоритм перебігу вперше виявленої фібриляції передсердь у 

хворих на АГ із СН та метаболічними порушеннями, залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові. 

Оцінка клінічних симптомів (Шкала EHRA, CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, холтерівське моніторування ЕКГ, ЕхоКГ, ПГТТ) 

РЕАКТИВНА ГІ СПОНТАННА ГІ 

за CHA2DS2-VASc – 2 – 4 бали 

за HAS-BLED        - 1 бал 

 Максимальне зниження ВСР 

НОРМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЕІ 

Клінічний перебіг 

Маса тіла 

АГ 

Порушення 

вуглеводневого 

обміну 

Дисліпідемія 

Легкий перебіг: EHRA I-II клас 

Надлишкова / ожиріння I ступеня 

м’яка АГ (АТ 130-159/85-99 мм рт.ст) 

- Помірні: глюкоза натще – 5,0-5,5,  через 

2 год – 5,5-6,0 ммоль/л; 

- ЕІ натще – 8-16,  через 2 год – 8-17 

мкОд/мл  

HOMA-IR – < 3,0; HOMA -%В – 197-202; 

HOMA -%β – 67 – 60  

Помірна: 

  - ЗХ - 6-6,5 ммоль/л;  

 - ТГ – 1,5-2,0 ммоль/л; 

 - ЛПВЩ – 1,05-0,95 ммоль/л 

- ЛПНЩ – < 2,2 ммоль/л 

Активація РААС погранична: альдостерон - 130-140 ; 

Системне запалення пограничне:- С-РП – <2,0 мг/мл 

 
Підвищення 

показників 

коагулограми та 

агрегатограми 

Пограничне  

Фібриноген 4-5 г/л;  

РФМК – 4 – 6 мг/мл; 

D-димери – < 250 нг/мл 

Пограничне  підвищення ААТ 

Ризик ускладнень за CHA2DS2-VASc – 0-2 бали 

за HAS-BLED        - 0 балів 

Зниження ВСР Пограничне 

Ожиріння ІІІ ступінь 

Важкий перебіг: EHRA III-IV клас Важкий перебіг: EHRA ІІ-III клас 

Ожиріння І-ІІ ступеня 

АГ середнього ступеня (160-179/100-109 мм 

рт.ст) 
Зниження толерантності до глюкози: глюкоза натще 

– 5,6-7,0,  через 2 год – 6,1-8,0 ммоль/л; 

- ЕІ натще – 10-16,  через 2 год – 27-35 мкОд/мл.  

HOMA-IR –  3,0 – 4,0;  

HOMA -%В – 202 – 215;  

HOMA -%β – 60 – 45  

 Виражена середнього ступеня: 

 - ЗХ – 6,5-7,3 ммоль/л; 

 - ТГ – 2,5-3,0 ммоль/л; 

 - ЛПВЩ – 0,90-0,86 ммоль/л 

- ЛПНЩ – 2,2 – 3,5 ммоль/л 

помірна:  - альдостерон – 170-180 пг/мл; 

помірне: С-РП – 2,0 – 7,0 мг/мл 

Гіперкоагуляція помірно виражена: 

Фібриноген 5 – 6 г/л 

РФМК – 6 – 8 мг/мл 

D-димери – 250 – 300 нг/мл 

Помірне підвищення показників ААТ 

Помірне 

Тяжка АГ  (АТ >180/110 мм рт.ст) 

 Суттєві порушення вуглеводневого обміну: 

 - глюкоза натще – >7,0, через 2 год – >8,0 ммоль/л; 

 - ЕІ натще – >25,0, через 2 год – >35 мкОд/мл.  

HOMA-IR –  >7,0 ;  

HOMA -%β – > 215;  

HOMA -%S – <45  

 Тяжка: 

-  ЗХ – >7,3 ммоль/л; 

-  ТГ – >3,0 ммоль/л; 

- ЛПВЩ – <0,86 ммоль/л 

- ЛПНЩ – > 3,5 ммоль/л 

висока:  - альдостерон – >200 пг/мл; 

виражене: - С-РП – > 7,0 мг/мл 

Гіперкоагуляція виражена: 

Фібриноген > 8 г/л 

РФМК –  > 10 мг/мл 

D-димери – >300 нг/мл 

Висока ААТ 

за CHA2DS2-VASc – 4 – 6 бали 

за HAS-BLED        > 1 бала 

 

Кум. частка вижив. 

залежно від рівня ЕІ  
96%  69 % 48% 

Кум. частка вижив. 

залежно від форми ФП 

Пароксизмальна – 94,4 % Персистуюча – 88,8%  Перманентна – 59,8%  
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ВИСНОВКИ 

1. Уперше виявлена фібриляція передсердь часто виникає у хворих на 

артеріальну гіпертензію і поєднується з серцевою недостатністю та 

метаболічними порушеннями. У зв’язку з цим актуальним залишається 

питання впливу інсулінорезистентності на стан системи гемостазу, залежно 

від наявності дисліпідемії, активності ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи, низькоінтенсивного хронічного запалення та вегетативної регуляції 

кардіогемодинаміки як маркерів величини індивідуального ризику виникнення 

серцево-судинних подій. 

2. Для хворих із вперше виявленою фібриляцією передсердь, 

артеріальною гіпертензією, серцевою недостатністю та метаболічними 

порушеннями характерним є її клінічний перебіг по типу пароксизмальної 

(25%), персистуючої (9%) та перманентної форми (66%). За умови 

інсулінорезистентності (62%) збільшується частота перманентної форми 

фібриляції передсердь (74%), інтенсивність скарг за EHRA ІІІ – ІV клас у 89% 

випадках, тяжчий перебіг артеріальної гіпертензії, абдомінальне ожиріння 

(91%), схильність до тахісистолії, збільшення дефіциту пульсу; серцева 

недостатність функціональний клас ІІ у 3 – 5 разів частіше, порівняно з 

хворими без інсулінорезистентності. 

3. При інсулінорезистентності у хворих із реактивною / спонтанною 

гіперінсулінемією ризик тромбоемболій за шкалою CНA2DS2-VASc високий, у 

межах 3 – 5 балів у 86% / 95% випадків відповідно; ризик кровотеч за HAS-

BLED > 3 балів – 2% / 6% випадків відповідно. 

4. За наявності інсулінорезистентності при вперше виявленій фібриляції 

передсердь та серцевій недостатності функціональний клас ІІ частіше 

формується концентрична гіпертрофія міокарда (65%) із дилатацією лівого 

передсердя на тлі збереженої систолічної функції лівого шлуночка. Майже з 

однаковою частотою (29 – 36%) виявляються 3 типи перебігу пароксизму 

фібриляції передсердь – адренергічний, вагусний, змішаний. Проте більш 
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виражені зміни кардіогемодинаміки та варіабельності серцевого ритму є 

характерними для адренергічного типу фібриляції передсердь і пов’язані не 

стільки зі збільшенням тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової 

системи, як зі зниженням тонусу її парасимпатичної ланки. 

5. При інсулінорезистентності у хворих з уперше виявленою 

фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю функціональний клас ІІ 

характерним є підвищення в 1,5 – 2 рази показників коагуляційного 

(фібриноген >6 г/л, розчинні фібрин-мономерні комплекси >8 мг/мл, Д-димер 

>300 нг/мл) та тромбоцитарного гемостазу (укорочення часу, збільшення 

ступеня, швидкості агрегації тромбоцитів та фактору Віллебрандта), більш 

виражене при перманентній формі фібриляції передсердь та адренергічному 

типі перебігу пароксизму. 

6. У хворих із вперше виявленою фібриляцією передсердь та серцевою 

недостатністю функціональний клас ІІ спостерігається інсулінорезистентність 

із порушенням толерантності до глюкози в 32% випадків, гіперінсулінемією – 

реактивна / спонтанна 30% / 32%, підвищенням HOMA-IR в 2/5 разів, 

зниженням чутливості печінки до інсуліну (HOMA-%S) на 25%/40% та 

збереженням секреторної активності ß-клітин підшлункової залози. Частота 

виявлення гіперінсулінемії не залежить від типу пароксизму, проте рівень 

ендогенного інсуліну, частота виявлення дисліпідемії зі збільшенням рівня 

загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності майже 

в 2 рази та зі зниженням ліпопротеїнів високої щільності на 30%, збільшення 

рівня альдостерону на 35% та С-реактивного протеїну на 48% є вищими при 

адренергічному типі фібриляції передсердь. 

7. У хворих з фібриляцією передсердь найбільш перспективними для 

додаткової оцінки прогнозу гемокардіометаболічного ризику можна вважати 

залежності з високим ступенем кореляційного зв’язку між показниками 

коагуляційного гемостазу, які в порядку зменшення мають наступну 

залежність: розчинні фібрин-мономерні комплекси та індекс маси міокарда 

лівого шлуночка (r=0,89)  фібриноген та С-реактивний протеїн (r=0,88)  
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Д-димер та ендогенний інсулін (r=0,87)  розчинні фібрин-мономерні 

комплекси та ендогенний інсулін (r=0,82)  фібриноген та HOMA-IR 

(r=0,81), розчинні фібрин-мономерні комплекси та ліпопротеїни високої 

щільності (r=-0,79), HOMA-%S (r=-0,73); між показниками тромбоцитарного 

гемостазу в порядку зменшення: фактор Віллебрандта та С-реактивний 

протеїн (r=0,91), альдостерон (r=0,89)  час агрегації та ліпопротеїни 

високої щільності (r=0,82), ліпопротеїни низької щільності (r=-0,85), загальний 

холестерин (r=-0,81), альдостерон (r=-0,81)  ступінь агрегації та 

ліпопротеїни високої щільності (r=-0,81)  час агрегації та рівень 

ендогенного інсуліну (r=-0,79), ліве передсердя (r=-0,79), HOMA-IR (r=-0,76), 

С-реактивний протеїн (r=-0,72). 

8. При інсулінорезистентності кумулятивна частка виживання найменша 

(<70% при реактивній та <50% – при спонтанній гіперінсулінемії) за 

показниками розчинних фібрин-мономерних комплексів та Д-димеру, оцінка 

яких може сприяти більш ранньому виявленню ризику як фатальних, так і 

нефатальних кардіоваскулярних подій. Виживання хворих із фібриляцією 

передсердь в умовах інсулінорезистентності в більшій мірі визначається 

гемостатичними, порівняно з метаболічними факторами ризику. 

  



190 
 

 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для прогнозування перебігу вперше виявленої фібриляції передсердь 

у хворих на артеріальну гіпертензію доцільно використовувати не тільки 

шкали CНA2DS2-VASc та HAS-BLED, а проводити додаткове 

визначення варіабельності серцевого ритму і типу пароксизму 

фібриляції передсердь за результатами холтерівського моніторування 

ЕКГ. 

2. У хворих на артеріальну гіпертензію з уперше виявленою 

фібриляцією передсердь для виявлення інсулінорезистентності 

рекомендується проводити пероральний глюкозо-толерантний тест із 

визначенням не лише рівня глюкози, а й наявності реактивної чи 

спонтанної гіперінсулінемії, розрахунок показників 

інсулінорезистентності HOMA-IR, HOMA-%S, HOMA-%β. 

3. У хворих на артеріальну гіпертензію з уперше виявленою 

фібриляцією передсердь із рівнями фібриногену >6 г/л, розчинних 

фібрин-мономерних комплексів >8 мг/л, Д-димеру >300 нг/мл слід 

передбачати зниження кумулятивної частки виживання <70% при 

реактивній та <50% – при спонтанній гіперінсулінемії. 

4. У веденні хворих з уперше виявленою фібриляцією передсердь 

рекомендується використовувати алгоритм оцінки перебігу хвороби, що 

включає оцінку клінічного стану, визначення антропометричних 

показників, контроль стану кардіогемодинаміки, варіабельності 

серцевого ритму, показників вуглеводного обміну, 

інсулінорезистентності, рівнів атерогенних ліпопротеїнів крові, 

гіперальдостеронемії, хронічного запалення та розрахунок кумулятивної 

частки виживання. 
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