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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 
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Франківськ, 2020. 

Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-

Франківськ, 2020. 

Основною причиною смертності населення в Україні залишаються 

серцево-судинні захворювання (ССЗ) – 67,3 %, серед яких чільне місце займає 

ішемічна хвороба серця (ІХС). 

Найбільш небезпечним з точки зору смертності серед клінічних форм ІХС 

є гострий інфаркт міокарда [з елевацією сегмента ST (STEMI) та гострий 

інфаркт міокарда без елевації сегмента ST (NSTEMI)], який реєструється 

щорічно в кількості близько 42-50 тис нових випадків. Незважаючи на значні 

досягнення в лікуванні хворих на STEMI/NSTEMI, зокрема впровадження 

технології реваскуляризації міокарда (коронарне стентування/шунтування) і 

суттєве зниження смертності серед «реваскуляризованих» хворих, загальна 

смертність все ще залишається високою – 12-15 %. 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування 

«нереваскуляризованих» хворих зі STEMI/NSTEMI шляхом дослідження 

впливу на клінічний перебіг, лабораторно-інструментальні показники, 

сегментарну скоротливість міокарда та процеси фіброзоутворення 

триметазидину та його поєднання із амінокислотним комплексом L-аргініну та 

L-карнітину і розробка на цій основі алгоритму їх застосування. 

Для досягнення мети використовувались наступні методи дослідження: 

загальноклінічні, лабораторні, інструментальні та спеціальні методи 

дослідження, а також статистичний аналіз. 
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Робота виконувалася на засадах етичних принципів щодо досліджень за 

участю людей (Гельсінська декларація) і проводилася як відкрите, 

контрольоване, порівняльне дослідження у паралельних групах. Всіма 

учасниками дослідження була підписана інформована згода. Дизайн 

дослідження затверджений комісією з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету.  

Обстежено 100 хворих на гострий коронарний синдром (ГКС). Діагноз 

гострого інфаркту міокарда встановлювався на підставі скарг, анамнезу, даних 

об’єктивного фізикального обстеження та даних загальноклінічних, 

лабораторних, біохімічних та інструментальних методів обстеження (ЕКГ, 

ЕхоКГ, дослідження сегментарної скоротливості з визначенням критерія WMSI 

– Wall motion score index) згідно рекомендацій Європейського Кардіологічного 

Товариства, «Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, 

вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги та медичної реабілітації: гострий коронарний синдром з елевацією 

сегмента ST» та «Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, 

вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги та медичної реабілітації: гострий коронарний синдром без елевації 

сегмента ST».  

Обстежені пацієнти були розподілені наступним чином: контрольна група 

(25 пацієнтів) – пацієнти, які отримували стандартне лікування згідно із 

«Уніфікованим клінічним протоколом» та «Адаптованою клінічною 

настановою». 

Основну групу склали 75 хворих зі STEMI/NSTEMI, які розподілені на три 

підгрупи: підгрупа 1 (25 хворих) – пацієнти, які госпіталізовані із діагнозом 

STEMI чи NSTEMI, які в доповнення до стандартної терапії отримували 

триметазидин; підгрупа 2 (25 пацієнтів) – пацієнти, які окрім стандартної 

терапії отримували L-аргінін/L-карнітиновий комплекс; підгрупа 3 (25 хворих) 

– пацієнти, які окрім стандартної терапії отримували триметазидин в поєднанні 

з L-аргінін/L-карнітином. 
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Уперше встановлені особливості терапевтичної ефективності 

триметазидину та L-аргінін/L-карнітину як засобів, що потенціюють стандартне 

медикаментозне лікування нереваскуляризованих хворих на STEMI/NSTEMI. 

Відмічено, що триметазидин позитивно впливає на клінічний перебіг (біль, 

диспное, mejapragia cordis) STEMI/NSTEMI, сприяє регресії зубця Q (ВР=0,23; 

95 % ДІ 0,87-0,93; р<0,05), знижує надмірну інтенсивність фіброзоутворення 

(ВР=0,56; 95% ДІ 0,32-0,95; р<0,05) поліпшує сегментарну скоротливість 

міокарда (ВР=0,20; 95 % ДІ 0,08-0,50; p<0,05), збільшує глобальну ФВ ЛШ 

(p<0,05).  

Встановлено, що L-аргінін/L-карнітиновий комплекс прискорює позитивну 

динаміку сегмента ST (ВР=0,25; 95 % ДІ 0,09-0,71; р<0,05) та зубця Q (ВР=0,83; 

95 % ДІ 0,66-1,04; р<0,1), посилює регресію гіпертрофії лівого шлуночка 

(ВР=0,82; 95 % ДІ 0,68-1,00; р<0,05), знижує рівень сироваткового 

фібронектину та гальмує фіброзоутворення (на 5,7 %, р<0,05), збільшуючи 

таким чином площу життєздатного міокарда (р<0,05). 

Доповнені дані, які свідчать, що  поєднане застосування триметазидину та 

L-аргінін/L-карнітинового комплексу найбільш ефективно потенціює клінічний 

перебіг STEMI/NSTEMI, достовірно знижує елевований сегмент ST (ВР=0,32; 

95% ДІ 0,11-0,90; р<0,05), посилює регресію зубця Q (ВР=0,73; 95 % ДІ 0,57-

0,94; р<0,05), та гіпертрофії ЛШ (ВР=0,54; 95 % ДІ 0,35-0,85; р<0,05), підвищує 

сегментарну скоротливість (ВР=0,45; 95 % ДІ 0,25-0,79; р<0,05) та на 9,7 % 

збільшує глобальну ФВ ЛШ (р<0,001), достовірно знижує рівень фібронектину 

(р<0,05), знижує інтенсивність фіброзоутворення та збільшує площу 

життєздатного міокарда (ВР=0,27; 95 % ДІ 0,12-0,63; р<0,05), підвищує 

міокардіальний резерв (р=0,001). 

Відмічено, що визначення ФВ ЛШ через алгоритм WMSI покращує 

точність діагностики систолічної дисфункції ЛШ і може слугувати надійним 

критерієм ефективності лікування хворих зі STEMI/NSTEMI. 
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Доведено, що триметазидин і L-аргінін/L-карнітин потенціюють 

терапевтичну ефективність стандартної медикаментозної терапії хворих зі 

STEMI/NSTEMI. 

Триметазидин слід рекомендувати перорально в дозі 20 мг тричі на добу 

упродовж 15-20 днів. L-аргінін/L-карнітиновий комплекс слід застосовувати 

інтравенозно у вигляді інфузії по 42 мг L-аргініну та 20 мг L-карнітину в 100 мл 

розчинника щоденно, по 8-12 інфузій на курс. 

Терапевтична ефективність медикаментозного лікування STEMI\NSTEMI 

збільшується при поєднаному застосуванні обох препаратів. 

Ключові слова: інфаркт міокарду, кондиціювання міокарду, 

фіброзоутворення, ремоделювання міокарду. 

 

ANNOTATION 

Fedorchenko M.V. Effectiveness of pharmacological postconditioning in 

patients with STEMI/NSTEMI. 

Dissertation for the academic degree of Candidate of Medical Sciences 

(Philosophy Doctor, PhD) on specialty 14.01.04 «Internal diseases». – Ivano-

Frankivsk national medical university, Ivano-Frankivsk, 2020. 

Ivano-Frankivsk national medical university, Ivano-Frankivsk, 2020. 

The main mortality causes of Ukrainian population are still cardio-vascular 

diseases (CVD) – 67,3 %, where the lead is after ischemic heart disease (IHD). 

The most dangerous from the mortality point of view is the acute myocardial 

infarction [with ST-segment elevation (STEMI) and without ST-segment elevation 

(NSTEMI)], which is recorded in 42-50 thousand patients annually. Despite all 

achievements in treatment of STEMI/NSTEMI, particularly implementation of 

revascularization technologies (coronary stenting/grafting), general mortality is still 

high – 12-15 %. 

The purpose of the research is to improve the effectiveness of the standard 

therapy in ‘non-revascularised’ patients with STEMI/NSTEMI by establishing the 

influence of trimetazidine and its combination with L-arginine and L-carnitine 



6 
 

 
 

aminoacid complex on the clinical course, laboratory and instrumental analyses, 

myocardial fibrosis and segmental contractility and development of the 

implementation algorithm . 

General clinical, laboratory, instrumental and special research methods 

alongside with the statistical analysis were used to achieve the purpose of the 

research.   

The research was performed according to the ethical principles of researches 

involving humans (Helsinki declaration) and was opened, controlled, comparative 

research, held in parallel groups. All patients signed the agreement. Research design 

was approved by ethical commission of Ivano-Frankivsk national medical university. 

100 patients were examined within the research. The diagnosis of myocardial 

infarction was confirmed  on the basis of complaints, anamnesis, data of physical 

examination and data of laboratory and instrumental methods (ECG, 

echocardiography, segmentary contractility via WMSI – Wall motion score index) 

according to the European Society of Cardiology recommendations and unified 

protocols of emergency, initial, secondary (specialized) and tertiary (highly 

specialized) medical help and medical rehabilitation for STEMI and NSTEMI. 

Examined patients were randomized into the following groups: control (25 

patients) – patients with STEMI/NSTEMI, who were treated according to the 

mentioned documents. The main group consisted of 1st subgroup (25 patients) – 

patients, who received trimetazidine as addition to the standard therapy; 2nd subgroup 

- (25 patients) – patients, who received L-arginine/L-carnitine complex as addition to 

the standard therapy;3rd subgroup (25 patients) – patients, who received combination 

of both drugs as the addition to the standard therapy. 

The peculiarities of the therapeutic effectiveness of trimetazidine and L-

arginine/L-carnitine complex as potentiating drugs were established. Positive 

influence of trimetazidine on pain, Q wave regression (RR=0,23; 95 % CI 0,87-0,93; 

р<0,05) was established, alongside with fibrosing intensity decrease (RR=0,56; 95 % 

CI 0,32-0,95; р<0,05), improvement of myocardial contractility (RR=0,20; 95 % CІ 

0,08-0,50; p<0,05) and left ventricle ejection fraction increase (p<0,05). 
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L-arginine/L-carnitine complex accelerates the positive dynamics of ST-

segment (RR=0,25; 95 % CІ 0,09-0,71; р<0,05) and Q wave (RR=0,83; 95 % CІ 

0,66-1,04; р<0,1), intensifies left ventricular hypertrophy regression (RR=0,82; 95 % 

CІ 0,68-1,00; р<0,05) and lowers the level of serum fibronectin by 5,7 % (p<0,05), 

increasing the area of viable myocardium. 

Combined usage of trimetazidine and L-arginine/L-carnitine complex evidence 

the most effective potentiating of clinical course of the STEMI/NSTEMI, reso;ution 

of the ST-segment (RR=0,32; 95 % CІ 0,11-0,90; р<0,05), Q wave regression 

(RR=0,73; 95 % CІ 0,57-0,94; р<0,05), left ventricular hypertrophy regression 

(RR=0,54; 95 % CІ 0,35-0,85; р<0,05), increase of the segmental contractility 

(RR=0,45; 95 % CІ 0,25-0,79; р<0,05) and 9,7% increase of the left ventricular 

ejection fraction (p<0,001), decrease of the serum fibronectin level (p<0,05) and 

increase the area of the viably myocardium (RR=0,27; 95 % CІ 0,12-0,63; р<0,05). 

It is noted, that left ventricular ejection fraction evaluation with the help of 

WMSI algorithm increases precision of ventricular systolic dysfunction diagnostics 

and can be used as reliable criterion of the treatment effectiveness. 

It is proved, that trimetazidine and L-arginine/L-carnitine complex potentiate 

therapeutic effectiveness of standard therapy of patients with STEMI/NSTEMI.  

Trimetazidine should be used orally in 20 mg dose three times per day for 15-20 

days. L-arginine/L-carnitine complex should be used intravenously in the infusion 

form in 42/20 mg dose in 100 ml of solvent daily for 8-12 days. 

Therapeutic effectiveness of pharmacological treatment of STEMI/NSTEMI 

increases in case of combined usage of both drugs. 

Key words: myocardial infarction, myocardial conditioning, fibrosing, 

myocardial remodeling. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Основною причиною 

смертності населення в Україні залишаються серцево-судинні захворювання 

(ССЗ) – 67,3 %, серед яких чільне місце займає ішемічна хвороба серця (ІХС) 

[202]. 

Найбільш небезпечним з точки зору смертності серед клінічних форм ІХС 

є гострий інфаркт міокарда [з елевацією сегмента ST (STEMI) та гострий 

інфаркт міокарда без елевації сегмента ST (NSTEMI)], який реєструється 

щорічно в кількості близько 42-50 тис нових випадків [203]. Незважаючи на 

значні досягнення в лікуванні хворих на STEMI/NSTEMI, зокрема 

впровадження технології реваскуляризації міокарда (коронарне 

стентування/шунтування) і суттєве зниження смертності серед 

«реваскуляризованих» хворих, загальна смертність все ще залишається 

високою – 12-15 % [203]. 

Згідно «Реєстру перкутантних коронарних втручань» у 2017 році в Україні 

реваскуляризовано 31,7 % хворих на STEMI, у 2018 – це число збільшилось до 

41,3 % [186]. У той же час, у 2018 році 46,7 % пацієнтів лікувались без 

застосування реваскуляризаційних технологій.  

Велике число нереваскуляризованих пацієнтів пояснюється зволіканням із 

викликом швидкої медичної допомоги (ШМД) чи сімейного лікаря, 

подовженням часу між первинним медичним контактом (ПМК) і поступленням 

пацієнта в катетеризаційну лабораторію (КатЛаб), відсутністю в багатьох 

регіонах достатньої реперфузійної мережі, страхом пацієнтів перед можливими 

фінансовими витратами в разі застосування новітніх технологій, усе ще 

низьким рівнем «комплайєнсу» населення, недостатньою просвітницькою 

діяльністю лікувально-профілактичних установ.  

Саме висока смертність пацієнтів зі STEMI/NSTEMI без тенденції до 

суттєвого зниження є підставою для пошуку способів підвищення ефективності 

оптимальної медикаментозної терапії (ОМТ). Виходячи з зазначеного вище, 
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увагу лікарів привертає концепція ішемічного та фармакологічного 

кондиціювання. При цьому з’ясувалося, що під час короткочасних 

(нефатальних) епізодів ішемії міокарда за допомогою цілого спектру біологічно 

активних чинників, зокрема аденозину, відбувається відкриття АТФ-залежних 

каналів кардіоміоцитів, внаслідок чого розвивається гіперполяризація поверхні 

кардіоміоцитів. Під впливом зазначеного каскаду реакцій гальмується вхід іонів 

Са++ всередину кардіоміоцитів, закриваються мітохондріальні пори, що і 

запобігає пошкодженню. Далі цей процес призводить до посилення синтезу 

АТФ та вазодилатації, тобто до антиішемічного ефекту. У цьому механізмі і 

полягає суть ішемічного кондиціювання, який в реальній клінічній практиці 

застосувати неможливо. 

У роботах Heidland U. et al (2000-2015) доведено, що аналогічний каскад 

патофізіологічних механізмів можливий і при введенні екзогенних 

фармакологічних сполук. Таке явище отримало назву фармакологічного 

прекондиціювання, що забезпечує менший ступінь ішемізації міокарда, що 

важливо для попередження розвитку і прогресування гострого коронарного 

синдрому (ГКС). У разі ж розвитку гострого інфаркту міокарда (ГІМ), екзогенні 

чинники можуть бути використані для так званого фармакологічного 

посткондиціювання. Підставою для клінічного застосування триметазидину 

стали кілька багатоцентрових рандомізованих подвійно-сліпих плацебо-

контрольованих досліджень, у ході якого доведено позитивний вплив 

триметазидину на міокард.  

Bраховуючи наявність на фармацевтичному ринку численних препаратів із 

вмістом триметазидину, його доказовість при стабільній ІХС, стало можливим 

застосування його у лікарській практиці для фармакологічного 

посткондиціювання в пацієнтів з інфарктом міокарда. У літературі є лише 

нечисленні дослідження ефективності триметазидину в якості чинника ініціації 

посткондиціювання [143,144,148-150,167]. 

Недостатньо вивченим є і питання про застосування при STEMI/NSTEMI 

L-аргінін/L-карнітинового комплексу. Між тим, встановлено, що L-аргінін бере 
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безпосередню участь у біосинтезі ендогенних антиоксидантів та оксиду азоту 

NO, поліпшує ендотеліальну функцію, попереджує реперфузійне ураження, 

інгібує проліферативні процеси. [196]. У рандомізованому дослідженні 

VINTAGE MI доведено, що L-аргінін є ефективним засобом для відновлення 

ендотелійзалежної вазодилатації в пацієнтів зі STEMI [198]. До того ж ця 

амінокислота ефективно попереджує розвиток феноменів slow-flow та no-

reflow. За даними В.З. Нетяженка, Т.Й. Мальчевської та М.С. Валігури (2016), 

L-аргінін стримує процеси патологічного ремоделювання лівого шлуночка та 

підвищує тромборезистентність ендотелію судинної стінки. Автори вважають 

зазначені ефекти L-аргініну плейотропними.      

L-карнітин, який є другою частиною досліджуваного амінокислотного 

комплексу, бере участь у транспортуванні дволанцюгових жирних кислот до 

мітохондрій, стимулює продукцію АТФ, необхідну для забезпечення 

скоротливості міокарда [204], що є важливо після перенесеного інфаркту 

міокарда.  

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

дослідження є фрагментом комплексної НДР кафедри внутрішньої медицини 

cтоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного 

університету «Захворювання внутрішніх органів у сучасних умовах, за 

поєднаної патології та ураження органів-мішеней: особливості перебігу, 

діагностики та лікування» (номер державної реєстрації 0115U000995), в якому 

дисертант є виконавцем фрагменту роботи «Роль фармакологічного 

посткондиціювання у лікуванні хворих зі STEMI/NSTEMI». 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення 

ефективності лікування «нереваскуляризованих» хворих зі STEMI/NSTEMI 

шляхом дослідження впливу на клінічний перебіг, лабораторно-

інструментальні показники, сегментарну скоротливість міокарда та процеси 

фіброзоутворення триметазидину та його поєднання із амінокислотним 

комплексом L-аргініну та L-карнітину і розробка на цій основі алгоритму їх 

застосування. 
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Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні завдання 

дослідження: 

1. З’ясувати терапевтичну ефективність стандартної терапії 

«нереваскуляризованих» пацієнтів зі STEMI/NSTEMI. 

2. Встановити ефективність долучення до стандартної терапії 

триметазидину; 

3. Вивчити можливість потенціювання терапевтичних ефектів 

триметазидину з допомогою L-аргінін/L-карнітинового комплексу 

4. Провести порівняльний аналіз ефективності варіантів досліджуваної 

терапії з використанням триметазидину, L-аргінін/L-карнітину та їх 

поєднання. 

5. Розробити та впровадити диференційний алгоритм застосування 

триметазидину та L-аргінін/L-карнітину у складі медикаментозної 

терапії нереваскуляризованих пацієнтів зі STEMI/NSTEMI. 

Об’єкт дослідження: гострий інфаркт міокарду із елевацією сегмента 

ST(STEMI) та без неї (NSTEMI). 

Предмет дослідження: клінічні ознаки ішемічного пошкодження міокарда, 

критерії резорбційно-некротичного синдрому, біомаркери ішемічного 

пошкодження та фіброзоутворення, сегментарна та глобальна скоротливість 

міокарда, фракція викиду лівого шлуночка. 

Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні, інструментальні та 

спеціальні методи дослідження, статистичний аналіз. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше встановлені 

особливості терапевтичної ефективності триметазидину та L-аргінін/L-

карнітину як засобів, що потенціюють стандартне медикаментозне лікування 

нереваскуляризованих хворих на STEMI/NSTEMI. Відмічено, що триметазидин 

позитивно впливає на клінічний перебіг (біль, диспное, mejapragia cordis) 

STEMI/NSTEMI, сприяє регресії зубця Q (ВР=0,23; 95 % ДІ 0,87-0,93; р<0,05), 

знижує надмірну інтенсивність фіброзоутворення (ВР=0,56 [95 % ДІ 0,32-0,95; 
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р<0,05] поліпшує сегментарну скоротливість міокарда (ВР=0,20; 95 % ДІ 0,08-

0,50; p<0,05), збільшує глобальну ФВ ЛШ (p<0,05).  

Встановлено, що L-аргінін/L-карнітиновий комплекс прискорює позитивну 

динаміку сегмента ST (ВР=0,25; 95 % ДІ 0,09-0,71; р<0,05) та зубця Q (ВР=0,83; 

95 % ДІ 0,66-1,04; р<0,1), посилює регресію гіпертрофії лівого шлуночка 

(ВР=0,82; 95 % ДІ 0,68-1,00; р<0,05), знижує рівень сироваткового 

фібронектину та гальмує фіброзоутворення (на 5,7 %, р<0,05), збільшуючи 

таким чином площу життєздатного міокарда (р<0,05). 

Доповнені дані, які свідчать, що  поєднане застосування триметазидину та 

L-аргінін/L-карнітинового комплексу найбільш ефективно потенціює клінічний 

перебіг STEMI/NSTEMI, достовірно знижує елевований сегмент ST (ВР=0,32; 

95 % ДІ 0,11-0,90; р<0,05), посилює регресію зубця Q (ВР=0,73; 95 % ДІ 0,57-

0,94; р<0,05), та гіпертрофії ЛШ (ВР=0,54; 95 % ДІ 0,35-0,85; р<0,05), підвищує 

сегментарну скоротливість (ВР=0,45; 95 % ДІ 0,25-0,79; р<0,05) та на 9,7 % 

збільшує глобальну ФВ ЛШ (р<0,001), достовірно знижує рівень фібронектину 

(р<0,05), знижує інтенсивність фіброзоутворення та збільшує площу 

життєздатного міокарда (ВР=0,27 [95 % ДІ 0,12-0,63; р<0,05], підвищує 

міокардіальний резерв (р=0,001). 

Відмічено, що визначення ФВ ЛШ через алгоритм Wall Motion Score Index 

покращує точність діагностики систолічної дисфункції ЛШ і може слугувати 

надійним критерієм ефективності лікування хворих зі STEMI/NSTEMI. 

Практичне значення одержаних результатів. Доведено, що 

триметазидин і L-аргінін/L-карнітин потенціюють терапевтичну ефективність 

стандартної медикаментозної терапії хворих зі STEMI/NSTEMI. 

Триметазидин слід рекомендувати перорально в дозі 20 мг тричі на добу 

упродовж 18-23 днів. L-аргінін/L-карнітиновий комплекс слід застосовувати 

інтравенозно у вигляді інфузії по 42 мг L-аргініну та 20 мг L-карнітину в 100 мл 

розчинника щоденно, по 8-12 інфузій на курс. 

Терапевтична ефективність медикаментозного лікування STEMI\NSTEMI 

збільшується при поєднаному застосуванні обох препаратів. 
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В якості критеріїв ефективності комплексної медикаментозної терапії 

STEMI/NSTEMI можуть бути використані наступні: 

- Позитивна динаміка больового синдрому та ознак гострої серцевої 

недостатності, резолюція (>75 %) сегменту ST, регресія патологічного 

зубця Q ≥ 50 %; 

- Прискорення редукції резорбційно-некротичного синдрому; 

- Зниження рівня фібронектину (>10 %); 

- Регресія гіпертрофії лівого шлуночка; 

- Поліпшення сегментарної скоротливості міокарда та глобальної ФВ 

ЛШ. 

Впровадження результатів дисертаційного дослідження в практику. 

Основні положення і висновки впроваджені в реальну клінічну практику 

Комунального неприбуткового підприємства «Івано-Франківський обласний 

клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради», 

кардіологічних відділень Снятинської, Коломийської, Тлумацької, 

Верховинської, Косівської, Галицької, Рожнятівської та Рогатинської ЦРЛ, а 

також Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, 

Національного інституту терапії ім. акад. Л.Г. Малої НАМН України, ННЦ 

«Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації включені до навчального 

процесу на кафедрах внутрішньої медицини №2 та медсестринства та терапії 

стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного 

університету, кафедрі внутрішньої медицини Харківського національного 

медичного університету та кафедрах внутрішньої медицини Тернопільського та 

Буковинського медичних університетів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом обраний напрямок наукового 

пошуку, сформульовано мету та завдання, розроблений дизайн дослідження, 

проведено набір хворих, сформовані контрольна та три основні підгрупи 

дослідження. Здобувачем особисто здійснювалося динамічне спостереження за 
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хворими, систематизація результатів досліджень, аналіз, узагальнення та 

статистична обробка отриманих результатів. Здобувачем самостійно написані 

усі розділи дисертації, сформовані висновки і практичні рекомендації. За 

результатами роботи підготовлені до публікацій наукові статті та тези, 

розроблені та видані методичні рекомендації на тему «Лікування гострого 

інфаркту міокарда з використанням засобів фармакологічного 

посткондиціювання» та Інформаційний лист «Спосіб оптимізації лікування 

хворих із гострим коронарним синдромом», впроваджені у практику отримані 

результати та рекомендації. 

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на курсах тематичного удосконалення 

кардіологів області (2018-2019), ХХ Конгресі кардіологів України (м. Київ, 

2019), регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

літній школі - науково-практичному семінарі кардіологів Прикарпаття (2019). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковані 3 статті у фахових 

наукових вітчизняних та іноземних виданнях, видані методичні рекомендації на 

тему «Лікування гострого інфаркту міокарда з використанням засобів 

фармакологічного посткондиціювання» (2018 рік), Інформаційний лист на тему 

«Спосіб оптимізації лікування хворих із гострим коронарним синдромом» та 4 

тези доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою 

на 198 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, аналітичного 

огляду літературних джерел, розділу, в якому викладені матеріали і методи 

дослідження та клінічна характеристика хворих, 5 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних літературних джерел, додатків. Обсяг 

основного тексту дисертації складає 133 сторінки друкованого тексту. Роботу 

проілюстровано 72 рисунками та 35 таблицями. Список використаних джерел 

містить 207 найменувань, з яких 11 кирилицею та 196 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КОНДИЦІЮВАННЯ МІОКАРДА ТА 

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ІШЕМІЧНОГО 

ПОШКОДЖЕННЯ 

 

1.1  Гострий інфаркт міокарду як важливий етап серцево-судинного 

континууму та деякі молекулярні механізми ішемічного та 

реперфузійного пошкодження 

 

За даними Європейського кардіологічного товариства (ESC), ішемічна 

хвороба серця (ІХС) продовжує займати провідну позицію в структурі причин 

смертності. Незважаючи на те, що середньоєвропейський показник летальності 

внаслідок ІХС становить близько 1,8 млн (20 % від всіх смертей) щорічно, 

протягом трьох останніх десятиліть усе ж спостерігається тенденція до її 

зниження [170, 171].  

Встановлено, що рівень захворюваності гострим інфарктом міокарда із 

елевацією сегмента ST (STEMI) та гострим інфарктом міокарда без елевації 

сегмента ST (NSTEMI) знижується щодо першого та зростає щодо другого 

[172-176]. За даними найбільш повного та комплексного європейського реєстру 

STEMI (Швеція), показник захворюваності на STEMI у країнах Європи 

коливається в межах від 43 до 144 на 100 тис. населення щорічно. У США 

даний показник має тенденцію до зниження від 133 на 100 тис. населення у 

1999 році до 50 на 100 тис. населення у 2008 році. У той же час, частота 

випадків NSTEMI неухильно зростає [172-176]. 

В Україні ж, приблизно 25 % дорослого населення страждають на ІХС. За 

даними Реєстру ПКВ, протягом 2015-2017 років спостерігається приріст числа 

коронарних стентувань пацієнтів із ІХС на 32 % у 2016 році, та ще на 12,6 % у 

2017-ому. У 2017 році кількість втручань у пацієнтів зі STEMI складала 31,7 %, 
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що є найбільшим показником від 2013 року. Загалом, діагноз гострого інфаркту 

міокарду у 2017 році було встановлено 42186 пацієнтам України, а у 2018 – 

40202 пацієнтам. У 2018 році кількість стентованих пацієнтів склала 41,3 %, а 

нестентованих (без реперфузії) – 46,7 % [185]. 

Незважаючи на те, що методика реперфузії міокарда протягом останніх 

років суттєво удосконалена (розширення реперфузійної мережі, 

трансрадіальний доступ, перехід до застосування стентів із медикаментозним 

покриттям, розробка біодеградуючих стентів, використання нових 

антитромботичних препаратів), з’ясувалося, що саме відновлення коронарного 

кровоплину задля збереження життєздатності міокарда  може парадоксально 

запустити процес міокардіального пошкодження, тим самим збільшувати зону 

ураження – так званий феномен реперфузійного пошкодження [1, 3]. Доведено, 

що розміри інфаркту міокарда сильно корелюють із процесами ремоделювання 

міокарда, порушеннями контрактильних властивостей, розвитком систолічної 

дисфункції лівого шлуночка та серцевої недостатності. Більше того, 

встановлено, що реперфузійне пошкодження може збільшити розмір площі 

початкового пошкодження міокарда на ≥50 % [2, 3]. У той же час, усі механізми 

реперфузійного пошкодження остаточно не встановлені, проте чітко доведений 

вплив імунної системи (через активацію ендотеліальних клітин та макрофагів, 

вивільнення ними цитокінів), вільних кисневих радикалів та іонізованого 

Са++[1-3] (Рис.1.1).  

Є достатня доказова база того, що при відновленні прохідності 

«оклюзованої» коронарної артерії відбувається посилення продукції 

супероксид-аніону О2
- , який разом із іншими активними формами кисню 

пошкоджує міокардіальні волокна, які вже уражені ішемією. Відтак, ці 

продукти індукують процес апоптозу [59-61], а їх взаємодія із оксидом азоту 

(NO), призводить до утворення пероксинітрит-аніону (ONOO-), який посилює 

негативний вплив на міокард [62, 63]. З іншого боку, доведено, що супер-оксид-

асоційоване пошкодження може бути нівельоване шляхом перетворення 

супероксид-аніону на пероксид водню - H2O2 (під дією супероксид-дисмутази). 
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Проте в присутності іонів Fe++ та Cu++, H2O2  він може трансформуватися в 

гідроксил-аніон (НО-), який є ще більш токсичний, ніж О2
- чи H2O2, що також 

може посилити токсичний вплив на міокард [65].  

 

  

Рис. 1.1. Схема феномену реперфузійного пошкодження. Пояснення в 

тексті (адаптовано за D. Yellon, D. Hausenloy, 2007) 

 

Недостатнє постачання міокарда киснем призводить до зменшення запасів 

ендогенного аденозитрифосфату (АТФ), що є критично важливо для підтримки 

клітинного гомеостазу. Енергетичний метаболізм кардіоміоцитів залежить від 
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ацетил-КоА, який генерується шляхом аеробного/анаеробного гліколізу чи β-

окислення жирних кислот, і потім метаболізується в циклі трикарбонових 

кислот (Кребса). Кардіоміоцити надзвичайно багаті на мітохондрії, тому що 

міокардом споживається чи не найбільша кількість ендогенного АТФ. У той же 

час, відомо що, потреба міокарда в АТФ у повній мірі може бути забезпечена 

тільки шляхом аеробного гліколізу. Зниження доставки кисню в ішемізований 

міокард призводить до швидкого вичерпання ендогенних ресурсів АТФ, що 

робить міокард ще більш вразливим до ішемії [77]. Подальша активація 

анаеробного гліколізу обумовлює продукцію та нагромадження лактату, що 

тягне за собою зниження поза- та внутрішньо-клітинного рН. Задля корекції 

такого порушення відбувається рух іонів Na+ в клітину та Н+ із клітини. 

Збільшення внутрішньоклітинної концентрації Na+ (який в нормі є 

позаклітинним катіоном) також корегується ендогенно шляхом транспорту 

іонів Са++ в клітину і виведенням Na+ в позаклітинне середовище (рис.1.2) 

[1,68,69].  

 

 

Рис.1.2. Схематичне зображення руху іонів під час ішемії міокарда. 1) 

екскреція іонів Н+ в зв’язку зі зниженням рН; 2) деактивація іонного руху в 

зв’язку із вичерпанням запасів АТФ; 3) зниження Na+/Ca++ обміну в зв’язку із 

зниженим позаклітинним рН та внутрішньоклітинною акумуляцією Na+ 

(адаптовано за S. Sanada, I. Komuro, M. Kitakaze, 2011) 
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Іншим не менш важливим моментом феномену реперфузійного 

пошкодження є так званий «кальцієвий парадокс». Доведено, що одразу ж після 

початку ішемії виникає кальцієве перевантаження кардіоміоцитів, яке до того ж 

посилюється в процесі реперфузії міокарда. Кальцієве перевантаження 

призводить до збільшення внутрішньоклітинної осмолярності, що в підсумку 

спричиняє набряк кардіоміоцитів. Відтак, надлишок іонів Са++ обумовлює 

підвищення експресії проапоптичних елементів мітохондріями [61]. Варто 

також зазначити, що порушення трансмембранного руху іонів Са++ може 

призвести до структурної «ламкості» кардіоміоцитів, надмірної їх 

контрактильності [60, 64]. У літературі наведені дані і про те, що Са++-

перевантаження кардіоміоцитів може відігравати важливу роль у запуску 

процесів апоптозу, і відбувається це внаслідок перетворення прокаспази-8 у 

активну каспазу-8, активації Вах-білка (BCL2 associated X apoptosis regulator, 

регулятора апоптозу), що призводить до вивільнення апоптоз-індукуючого 

фактора, Smac-протеїну, та, в підсумку, цитохрому-С із мітохондрій. Вказаний 

вище апоптоз-індукуючий фактор транслокується в ядро кардіоміоцита, де 

опосередковує неспецифічну фрагментацію ДНК. При цьому Smac-протеїн 

інактивує зв’язаний із Х-хромосомою білок-інгібітор апоптозу, який інгібує 

каспазу-3. Врешті решт цитохром С формує апоптосомний комплекс із 

прокаспазою-9 та апоптичним протеазно-активуючим фактором-1, що активує 

каспазу-9. Разом усі зазначені механізми і реакції призводять до незворотної 

клітинної дисфункції [77]. Результатом тривалої ішемії є накопичення 

токсичних метаболітів, підвищення концентрації цитоплазматичного кальцію, 

набряк кардіоміоцитів. Ці фактори в кінцевому результаті призводять до 

відкриття мітохондріальних пор, від яких залежить проникність внутрішньої 

мембрани мітохондрії (мПРП, mitochondrial permeability transition pore, mPTP), 

що призводить до вивільнення проапоптичних факторів, які запускають 

запрограмовану клітинну смерть. Разом із присутніми вільними кисневими 

радикалами, які посилюють запальну відповідь, все це в сукупності погіршує 

міокардіальне пошкодження [1, 68, 69]. Зазначені вище механізми, а також 
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адгезія лейкоцитів і тромбоцитів до поверхні ендотелію, можуть призвести до 

ще одного феномену – «no-reflow» [67].   

Зазначене вище свідчить про те, що з відкриттям інфаркт-залежної 

коронарної артерії можливі не лише позитивні, а й негативні ефекти, тому 

оптимізована медикаментозна терапія необхідна обом категоріям пацієнтів – як 

реваскуляризованим, так і нереваскуляризованим. 

 

        1.2. Постінфарктне ремоделювання міокарда: основні ланки 

патогенезу 

 

Термін «ремоделювання міокарда» був запропонований для 

характеристики відповіді міокарду на розвиток і прогресування гострого 

інфаркту міокарда з розвитком хронічної серцевої недостатності (ХСН). 

Незважаючи на те, що ремоделювання найчастіше асоціюється із серцево-

судинними подіями, його наслідки прямо залежать від розміру некрозу [2]. 

Постінфарктне ремоделювання розвивається у 30 % пацієнтів із ІМ [4], і, 

оскільки воно є предиктором ХСН, цей феномен вважається прогностично 

несприятливим [5,25]. 

Патогенетично постінфарктне ремоделювання – це особливий тип 

ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ), який є наслідком збільшення перед- і 

постнавантаження на міокард, збільшення розмірів ЛШ та гіпертрофії 

здорового життєздатного міокарду. Збільшення переднавантаження призводить 

до феномену експансії інфаркту, і збільшення об’єму здорової ділянки 

шлуночка, якій «протистоїть» уражена інфарктом стінка шлуночка. При цьому 

скорочення серцевого м’язу не є симетричним через те, що некротизовані 

сегменти втрачають здатність до скорочення. Як результат, сила, що 

створюється неураженим міокардом протягом скорочення не врівноважується 

аналогічною зворотною силою. Як наслідок, «інфарктна» стінка ЛШ 

розтягується силою скорочень здорових стінок, що не розподіляється 

рівномірно по всьому шлуночку [6, 7, 25]. Таким чином, формується ситуація, 
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коли «інфарктна» ділянка повинна протидіяти більшій силі відносно здорового 

міокарду, що і призводить до асинхронності руху стінок шлуночка [8, 25]. При 

цьому деякі уражені сегменти можуть повернути нормальну скоротливу 

здатність не одразу, а впродовж місяців після перенесеного ІМ – це так званий 

«гібернований» міокард (зворотна форма реперфузійного пошкодження). 

Проте, при трансмуральних ураженнях міокарда, деякі сегменти все ж 

залишаються дис-, гіпо- чи акінетичними, спричиняючи тим самим 

перманентну регіональну скоротливу дисфункцію [7, 9, 25]. Доведено також, 

що для підтримки нормального ударного об’єму при зменшеній кількості 

нормально функціонуючих сегментів, здоровий міокард змушений спричиняти 

більший тиск, необхідний для збільшення післянавантаження на здоровий 

міокард [6, 25].  

Таким чином, з урахуванням викладеного вище, слід підкреслити, що 

ремоделювання міокарда відбувається шляхом перебудови структурних 

компонентів - кардіоміоцитів, судин, що їх живлять, та міжклітинного 

матриксу. У нормі стінка шлуночка складається із трьох шарів волокон різної 

напрямленості (поздовжні, циркулярні та гвинтоподібні), що обертаються від 

субепікардіального до субендокардіального шару майже на 1800. Зовнішній шар 

складається із лівонаправлених спіральних волокон, які складають передньо-

базальну та задньо-апікальну частини лівого шлуночка та охоплюють камеру 

під кутом від -900 до -300 із поздовжньою віссю у 00. Субендокардіальні 

волокна мають протилежний напрямок, від задньо-базальних сегментів до 

передньо-апікальної стінки шлуночка. Субендокардіальні волокна – 

правонаправлені спіралі, які створюють із віссю щлуночка кут від +300 до +900. 

Волокна середнього шару міокарда є циркулярними і йдуть паралельно 

короткій осі лівого шлуночка. У здоровому міокарді товщина всіх трьох шарів є 

однаковою. [10-13, 25]. Усі волокна складаються із щільно згрупованих 

кардіомоіцитів. Шари волокон розділені борознами. Ламінарна ж архітектура 

міокарду зумовлена складною системою екстрацелюллярних матричних білків 

та фібрилярного колагену. Приблизно 85 % всього серцевого колагену є 
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колагеном І типу, який має контрактильну силу. Колаген ІІІ типу, натомість, 

становить 11 %; він сформований у тонкі нитки і забезпечує еластичність 

стінок. Базуючись на морфологічній характеристиці, всю серцеву матрицю 

можна поділити на три складові: епі-, пери- та ендомізій [32]. Епімізій 

розташований на ендокардіальній та епікардіальній поверхнях та підтримує 

мезо- та ендотеліальні клітини. Перимізій оточує м’язові волокна, а відтак 

з’єднує між собою групи м’язових волокон. Ендомізій відходить від перимізію і 

оточує поодинокі м’язові волокна. Ендомізій зв’язує м’язові волокна, 

забезпечує їм живлення [33, 58]. Післяінфарктне МР-картування показує 

зникнення субендокардіальних волокон і гіпертрофію субепікардіального шару 

в уражених сегментах. Зони, де немає м’язових волокон, відповідають 

постінфарктному  шраму (рубцю). Там кардіоміоцити заміщуються колагеном 

[11-13,25]. Гіпертрофовані ж кардіоміоцити є довшими ,  ніж інші нормальні 

клітини серця, і оточують рубцеву ділянку, хоча можуть бути присутніми і у 

віддалених зонах міокарду. Такий тип гіпертрофії носить назву ексцентричної.  

При цьому спостерігається погіршення розслаблення шлуночка через 

перевантаження об’ємом [6, 25]. У зв’язку із надзвичайно обмеженим 

регенераторним запасом, гіпертрофія, яка виникає в постінфарктному періоді, 

супроводжується збільшенням екстрацеллюлярного матриксу (ЕЦМ), який 

здебільшого складається із колагенових волокон. Це пов’язано з підвищеною 

активністю серцевих фібробластів, які активізуються під впливом 

різноманітних фіброгенних медіаторів, зокрема, фібронектину [14, 15, 25]. 

Збільшення навантаження на стінки у інфарктному міокарді призводить до 

стоншення ураженої стінки за законом Лапласа та активує синтез колагену 

фібробластами. Розширення ЕЦМ зменшує навантаження на кардіоміоцити, але 

порушує їх контрактильну функцію [6, 25]. У результаті виникає негативна 

кореляція між об’ємом ЕЦМ та фракцією викиду (ФВ) ЛШ [15, 25]. Є дані і про 

те, що об’єм ЕЦМ позитивно корелює зі смертністю [16, 25]. 

Ремоделювання міокарду частіше розвивається в пацієнтів із інфарктом 

міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI), де рубець має трансмуральний 
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характер. Предикторів цього явища є багато, і вони можуть бути оцінені 

різноманітними візуалізаційними (УЗД, КТ, МРТ) та лабораторними 

методиками. Найкращим предиктором ремоделювання є, безперечно, розмір 

інфаркту, який може бути розрахований у відсотковому співвідношенні до маси 

міокарду [17, 25]. Протягом гострого ІМ рівні сироваткових тропоніну І та МВ-

фракції креатинфосфокінази позитивно корелюють із розміром ІМ; дуже високі 

їх рівні можуть свідчити про збільшення об’єму камер а також про зниження 

глобальної та сегментарної скоротливості [18, 19, 25]. Встановлено, що 

десятивідсотковий приріст серцевої смертності припадає на кожні 10% 

збільшення розміру ІМ [20]. Вважається, що СН розвивається при втраті не 

менше 25 % маси міокарда ЛШ [21, 25]. 

Розвиток постінфарктоного ремоделювання ЛШ  у пацієнта ставить його у 

групу ризику раптової серцевої смерті (наприклад через розвиток фатальних 

аритмій) [22]. Якісні порушення геометрії і міокардіальної структури лівого 

шлуночка, разом із підвищеним фіброзуванням стінок серця, закладають 

можливості для позакондуктивної провідності, що може сприяти розвитку 

аритмії за механізмом мікро- та макро-re-entry. Доведено також, що структурні 

зміни можуть збільшити електричний автоматизм кардіоміоцитів [23, 24, 25]. Є 

достатня доказова база того, що ексцентрична гіпертрофія ЛШ асоціюється з 

трьохразовим підвищенням ризику великих серцево-судинних подій, 

включаючи із раптову смерть, повторнй інфаркт, серцеву недостатність, інсульт 

[22]. Експансія рубця нерідко спричиняє різко виражену дилатацію камери та 

аневризму, стінка якої складається із міокардіальних сегментів, які, зазвичай, 

акінетичні. Повільний кровоплин в аневризмі може призвести до 

тромбоутворення. Тромбоз лівого шлуночка зазвичай перебігає асимптомно, 

проте часто він асоціюється із великим ризиком системного тромбоемболізму, 

включаючи транзиторні ішемічні атаки та інсульти [25]. 

Відомо, що процес ремоделювання міокарда розпочинається одразу ж 

після втрати частини кардіоміоцитів і активації матричних металопротеїназ 

(ММП), що перебували до цього в неактивному стані. Вони руйнують ЕЦМ і 
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місцеву коронарну мікроциркуляцію. Така протеолітична активність ММП 

знижується до кінця першого тижня після ІМ у зв’язку із наростанням експресії 

інгібіторів ММП. При цьому, циркулюючі в крові нейтрофіли та 

моноцити/макрофаги «прибувають» в ділянку інфаркту і розпочинають процес 

фагоцитування некротизованих тканин (резорбційно-некротичний синдром). 

Міграція нейтрофілів та макрофагів спрощується протеолітичною активністю 

ММП. Така відповідь досягає свого піку на 2-3 тижні після ІМ, а відтак 

зменшується зі зникненням імунних клітин із місця інфаркту внаслідок 

запрограмованої клітинної смерті (апоптозу) [26, 27]. 

Процес заміщення  втрачених клітин розпочинається із активації 

трансформуючого фактора росту β1 (TGF-β1) - ключового медіатора 

фіброгенезу. Колагенові волокна присутні в міокарді з першого тижня після ІМ, 

але організація їх у рубець спостерігається з другого тижня. У загальному 

процес рубцювання триває до 8-ми тижнів [28, 29, 58]. Доведено, що 

інтерстиційний міокардіофіброз розвивається і в неураженому міокарді. 

Формування фіброзної тканини на третьому тижні після ІМ спостерігається і у 

віддалених ділянках міокарду після масивного ІМ. При цьому поступово 

розвивається периваскулярний фіброз інтрамуральних коронарних артерій [28]. 

Клітини, відповідальні за формування фіброзної тканини у місці ІМ, - це 

переважно фенотипово трансформовані фібробластоподібні клітини, що мають 

дещо відмінні морфологічні характеристики з можливістю експресії ними α-

глядком’язових актинових філаментів (ГАФ), названі міофібробластами (МФ) 

[30]. Доведено, що МФ з’являються в периінфарктній зоні значно раніше, ніж 

розпочнеться резорбція некротичних мас [31, 58].  

Після появи, МФ швидко проліферують і акумулюються в зоні ІМ; вони за 

допомогою ГАФ кріпляться між собою та формують рубцеву тканину, здатну 

до скорочення [28]. Індукція спеціалізованих матричних білків (зокрема, 

фібронектину), збільшення відкладень нефібрилярного колагену (здебільшого 

VІ типу) залучаються в процес диференціації фібробластів в ураженому 

міокарді. Сплайсовий варіант клітинного фібронектину екстрадомену А (ED-A 
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Fn) регулюється ураженим міокардом та опосередковує диференціацію до 

міофібробластного фенотипу [35-37]. Експресія клітинами поверхневих 

рецепторів, таких як інтегрини і синдекани, є важливою ланкою передачі TGF-

β1-опосередкованих сигналів міофібробластам, що спричиняє їхню 

трансдиференціацію [38-41]. Наостанок, механічний стрес напряму стимулює 

синтез ГАФ у МФ через Rho/Rho-кіназний шлях [42], проте самого лише стресу 

недостатньо для активації трансдиференціації МФ за відсутності TGF-β1 [58].  

Таким чином, процеси постінфарктного ремоделювання тісно пов’язані з 

формуванням рубця та зменшенням зони життєздатного міокарда, що важливо 

для оптимізації медикаментозної терапії у пацієнтів із так званим 

«постінфарктним серцем». 

Виходячи із наведеного вище, актуальним є пошук фармакологічних 

засобів, здатних стримувати надмірне фіброзоутворення, оскільки це загрожує 

поширенням зони нежиттєздатного міокарда та розвитком СН в 

постінфарктному періоді. 

 

       1.3. Феномен кондиціювання міокарда: його роль у захисті міокарду  в 

умовах ішемії та в постінфарктному періоді 

 

Кондиціювання міокарда – процес, спрямований на адаптацію міокарда до 

ішемії та захист його від метаболічного пошкодження внаслідок тривалого 

циклу «ішемії-реперфузії». Відомі механізми захисту запускаються у міокарді у 

відповідь на короткі епізоди ішемії-реперфузії (так зване ішемічне 

кондиціювання) або під дією хімічних сполук (фармакологічне кондиціювання) 

[133]. Короткочасна ішемія міокарда ініціює каскад біохімічних процесів у 

кардіоміоцитах, які спрямовані на їх захист від пошкоджень, пов’язаних із 

ішемізацією. Завдяки короткому курсу «загартовування» міокард стає 

підготовленим до наступних, більш виражених, епізодів ішемії і набагато 

стійкішим до агресивних факторів, обумовлених погіршенням живлення та 

оксигенації серця [134]. У разі гострої ішемії цей механізм може запобігти 
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розвитку інфаркту міокарда, а якщо ж останній, усе таки, відбувся, 

кондиціювання забезпечить менші розміри інфаркту, зменшить ймовірність 

появи постінфарктних аневризм, аритмічних ускладнень, дозволить уникнути 

значних порушень функцій міокарда лівого шлуночка, а також зменшить 

пошкодження, обумовлені реперфузією [135, 187]. 

Адаптація міокарду до ішемії превентивного характеру, коли інфаркт 

міокарду ще не відбувся, носить назву прекондиціювання. Якщо ж некроз 

кардіоміоцитів все ж відбувся, то така адаптація носить назву посткондицію-

вання [136, 187]. 

Феномен ішемічного прекондиціювання (ІП) вперше  був виявлений R. 

Lange та співавторами ще у 1984 році, які показали (в екперименті на тваринах), 

що зменшення запасів АТФ після повторних коротких ішемій менш виражене, 

ніж у випадку одноразового тривалого епізоду ішемії [136]. C. E. Murry та 

співавт. описали переваги коротких епізодів ішемії (тривалістю по 5 хв) на 

міокард, а також зменшення на 25 % розмірів інфаркту міокарда при подальшій 

40-хвилинній оклюзії коронарної артерії серця собаки у порівнянні з групою 

контролю, де прекондиціювання не  проводилось [137]. Оскільки ІП запускає 

протекторні механізми до ішемії, ішемічне посткондиціювання (ІПо) 

гіпотетично мало реалізовуватись через інші механізми [137, 138]. Проте 

дослідження вказують, що пре- та посткондиціювання реалізовуються через ту 

ж саму систему вторинних месенджерів [139, 187]. 

Концепція «ішемічного посткондиціювання» (ІПо) вперше була описана 

Vinten-Johansen та співавторами. У цьому дослідженні використовувалась 

експериментальна модель собачого серця після однієї години коронарної 

оклюзії. Авторами висловлена гіпотеза, що в залежності від біологічного виду, 

ІПо здатне зменшити розмір ІМ від 20 до 70 % [66]. Усі переваги та недоліки 

ішемічного пре-та посткондиціювання наведено в табл.1.  

Зважаючи на те, що процедура ішемічного пре- та посткондиціювання є 

інвазивною та недоступною для імплементації в клінічній практиці, було 

проведено ряд досліджень, у яких вивчався вплив певних фармакологічних 
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засобів, які могли би спричинити ефекти, аналогічні таким при ішемічному пре- 

та посткондиціюванні. Коротка характеристика основних із них представлена в 

табл. 1.2 [70,71].  

Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика пре-  та посткондиціювання 

(за даними літератури; адаптовано за даними C. Penna, D. Mancardi, S. 

Raimondo, 2008) 

 

Переваги Недоліки 

П
р

ек
о

н
д

и
ц

ію
в
ан

н
я
 

-може бути індуковане ішемією (в 

експерименті) чи фармакологічними 

зассобами (в клінічних умовах); 

- можливе включення в терапевтичну 

стратегію безпосередньо під час 

реваскуляризації ішемізованого міокарда; 

- має два періоди ефективності: раннє 

прекондиціювання (більш ефективне в 

плані зменшення розмірів інфаркту) та 

пізнє прекондиціювання (більш ефективне 

при запобіганні гібернації міокарду); 

- не може бути використане у 

випадку важкого та 

неконтрольованого перебігу ІМ; 

- в деяких випадках ІП може 

стимулювати запальну відповідь; 

- знижена ефективність при деяких 

супутніх патологіях (цукровий 

діабет, важка гіпертензія, похилий 

вік).  

П
о

ст
к
о

н
д

и
ц

ію
в
ан

н
я
 

- може бути застосоване у пацієнтів із 

нестабільним перебігом ІМ, 

протягом та після реваскуляризації 

міокарда; 

- можливе як додаткова терапія у 

постішемічній фазі;   

- відносно менша ефективність 

щодо зменшення розмірів ІМ у 

порівнянні з ішемічним 

прекондиціюванням; 

- нез’ясований вплив на 

гібернований міокард; 

- сумнівна ефективність у 

хворих похилого віку. 
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Таблиця. 1.2 

Короткий аналіз клінічних досліджень фармакологічного 

посткондиціювання (адаптовано за J. Bice, G. Baxter) 

Автори 

дослідження 

Використана схема К-ть 

пацієнтів/ 

контроль 

Результат 

Ross et al.,  

AMISTAD-II, 

2005 

Аденозин в дозі 70 мг*кг*хв 

через 15 хв після реперфузії 

протягом 3-х годин 

1414/703 Зменшення розміру 

ІМ на 27% у основній 

групі (n=713) 

The C-ETGI, 

2005 

Глюкозо-інсулін-калієва-

інфузія протягом 24-х годин 

10091/ 

10110 

Нейтральний 

результат 

Kloner et al., 

2006 

50/70 мг*кг*хв аденозину 

через 15 хв після реперфузії 

протягом 3-х годин 

716/350 Зниження одно- і 

шестимісячної 

смертності 

Kitakaze et 

al., 2007 

72-годинна інфузія 

карперитиду (рекомбінантного 

передсердного Na-уретичного 

пептиду) 

277/292 Покращення 

реперфузії. Зниження 

на 15 % пікового рівня 

КФК 

Kitakaze et 

al., 2007 

В/в болюс нікорандилу, далі – 

24-годинна інфузія 

276/269 Нейтральний 

результат 

Piot et al., 

2008 

2,5 мг*кг циклоспорину-А за 

10 хв до ЧКВ 

30/28 Зниження пікових 

рівнів КФК. 20%-

зниження розмірів ІМ 

у 27 пацієнтів 

Примітка. Ряд досліджень не включені в таблицю через нерепрезентативні 

вибірки. 
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Таким чином, усі відомі вивчені механізми кондиціювання міокарда 

зводяться до запобігання відкриття мітохондріальних пор, які регулюють 

проникність внутрішньої мембрани мітохондрії (мПРП, mitochondrial 

permeability transition pore, mPTP), що є критичною подією, яка веде до 

неминучої клітинної смерті шляхом апоптозу (рис. 1.3). Сигнальні шляхи в 

кінцевому результаті чинять свій вплив на мРТР, знижуючи ймовірність їх 

відкриття [75]. 

мРТР. Hunter і Haworth (1979), а також Crompton et al. (1987) описали 

мРТР як неспецифічний канал встановленого діаметру, що з’єднує внутрішню 

та зовнішню мітохондріальні мембрани. Відкриття мРТР дозволяє молекулам 

розміром до 1,5 кДа вільно проходити. Вхід у мітохондріальний матрикс іонів 

Н+ розриває процес окисного фосфорилювання, виснаження запасів АТФ і 

початок запрограмованої клітинної смерті. Crompton i Costi та Griffiths i 

Halestrap довели відкриття мРТР під час реперфузії, а не під час ішемії. 

Встановлені деякі особливості внутрішньоклітинного середовища, які вносять 

свій вклад у відкриття мРТР. Це вільні кисневі радикали (ВКР), 

внутрішньоклітинне перевантаження Са++, внутрішньоклітинний ацидоз [72]. 

Остаточно не з’ясовано, яким саме чином Са++, ВКР та Н+ взаємодіють із мРТР 

[71].  

АТФ-чутливі калієві канали (Катф). Катф є важливою точкою прикладання, 

оскільки регулюють продукцію ВКР і відіграють важливу роль у процесі 

кальцієвого перевантаження клітини. Також встановлено, що раннє 

накопичення ВКР може активувати Катф та протеїнкіназу С (proteinkinase C, 

PKC) за допомогою фосфорилювання конексину 43 (Сх43). Далі, важливою 

ланкою передачі сигналу до кінцевої точки (мРТР) є складний комплекс 

протеїнових кіназ (протеїнкіназ). Сигнал проходить через декілька кіназних 

шляхів почергово. Нижче приведені основні протеїнкіназні шляхи передачі 

сигналу [71]. 
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Рис. 1.3. Глобальна схема всіх сигнальних механізмів, залучених у процес 

кондиціювання. Пояснення див. в тексті нижче (адаптовано за Tissier, 2007, 

модифіковано M.V. Cohen, J.M. Downey, 2015) 

 

Reperfusion injury salvage kinase pathway (RISK)/кіназа порятунку від 

реперфузійного пошкодження. Шлях запускається впродовж перших хвилин 

реперфузії. RISK-шлях складається з двох сигнальних кластерів: РІ3К/Аkt 

(фосфоінозитид-3-кіназа/альфа треонін/серинова кіназа) та МEK(МАРК)/ERK 

(мітоген-активована протеїнкіназа/екстарцелюлярно-регульована кіназа). 

Обидва кластери залучені в багатьох органах і системах, і виконують передачу 

антиапоптичних сигналів. Взаємодія зовнішніх чинників із фосфоінозитид-
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біфосфатом та фосфоінозитид-трифосфатом PI4,5P2,PI3,4,5P3 індукують 

транслокацію Аkt цитоплазматичної мембрани, де вона фосфорилюється 

кіназами PDK 1 та 2 (phosphoinositide-dependent kinase 1,2). Фосфорильована 

Аkt активує ERK та ендогенну NO-синтетазу (eNOS) та р70s6-кіназу (p70S6K) 

також шляхом окисного фософрилювання. Активні eNOS p70s6K пригнічують 

функцію глікоген-синтази-3β (GSK-3β) – останню ланку RISK-шляху, яка в 

свою чергу інгібує активність мРТР [73, 74]. 

Survivor activating factor enhancement pathway (SAFE)/ шлях підвищення 

активації фактора виживаності. Є альтернативним сигнальним шляхом, який 

запускається туморнекротичним фактором-α (TNF-α). Взаємодіючи із 

спеціфічними рецепторами (TNFR2/TNFRSF1B) TNF-α активує JAK-кіназу 

(Janus kinase, кіназа із сімейства тирозиназ, що асоціюється із 

цитоплазматичними рецепторами до ІЛ-6, фактора росту, TNFR2) шляхом 

з’єднання свого ліганда із відповідним рецептором. При цьому дві сусідні 

молекули JAK фосфорилюються, активуючи STAT3-протеїн (signal transducer 

and activator of transcription-3) тим же процесом фосфорилювання. Тирозин-

фосфорильовані STAT-білки утворюють гомо- та гетеродимери, які 

транслокуються в ядро, де впливають на транскрипцію стрес-реактивних генів 

[76]. Кінцевою точкою даного шляху також є мРТР [75]. 

cGMP/PKG pathway/циклічний гуанозин-монофосфат/протеїнкіназа G-

шлях. Ендогенний NO активує гуанілілциклазу (ГЦ), котра каталізує продукцію 

циклічного гуанозин-монофосфату (цГМФ), який безспосередньо активує 

протеїнкіназу G (PKG). Взаємодіючи із Катф, PKG веде до відкриття цих 

каналів, гіперполяризації клітини, і, як наслідок, її розслаблення. Також PKG 

знижує вивільнення ендогенного Са++ [71]. 

Отже, із всього вищезазначеного випливає, що феномен кондиціювання 

може служити своєрідною противагою до процесів реперфузійного 

пошкодження, здатним максимально нівелювати потенційний негативний 

вплив цих процесів на міокард у разі додавання тригерів кондиціювання до 

основної терапії. 
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1.4. Фармакологічні засоби, які впливають на процеси 

кондиціювання: результати досліджень та перспективи  

 

Протягом останніх трьох десятиліть опубліковані нечисленні клінічні 

дослідження щодо впливу нових фармакологічних засобів на процеси 

кондиціювання міокарда (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Фармакологічні засоби, які здатні запускати процес кондиціювання 

міокарда (адаптовано за V. Sivaraman, D. Yellon). 

Препарат Механізм дії Клінічне 

дослідження 

К-ть 

 та х-ка пацієнтів 

Результат 

1 2 3 4 5 

Аденозин Взаємодія із 

рецепторами 

А1 на поверхні 

кардіоміоцитів 

AMISTAD 

 

 

 

AMISTAD-II 

236 пацієнтів із 

STEMI після ТЛТ 

 

2118 пацієнтів з 

переднім STEMI 

після ЧКВ чи ТЛТ 

33%-зменшення розмірів 

ІМ. Краща ефективності 

при передніх ІМ. 

Зменшення розмірів ІМ  

при дозі 70 мг/кг/хв 

аденозину.  

АМР579 Агоніст 

рецепторів  

А1 і А2 до 

аденозину 

ADMIRE 311 пацієнтів зі 

STEMI після ЧКВ 

Відсутність зменшення 

розмірів ІМ. Схильність до 

зниження  розмірів ІМ при 

передніх локалізаціях. 

Ексенатид Глюкагоно-

подібний 

 пептид 

Lønborg et al. 172 пацієнти із 

STEMI після 

первинного ЧКВ 

Збільшення збереження 

міокарда у відсотковому 

від-ношенні за даними МР-

обстеження на 90-й день 

Передсердний 

натрійуретич-

ний пептид 

Гуаніліл-

циклазні 

рецептори 

J-WIND 569 пацієнтів із 

переднім STEMI 

після ЧКВ чи ТЛТ 

Зниження рівнів МВ-КФК 

після 72-х годин. Зниже-

ний % смертності та ре-

госпіталізацій, краща ФВ 

на 6-тий місяць після ІМ. 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 4 5 

Інсулін Поверхневі 

рецептори 

інсуліну 

CREATE-

ECLA 

20201 пацієнт із 

STEMI після ЧКВ 

чи ТЛТ 

Без покращення 

захворюваності чи 

смертності 

Нітрати Екзогенне 

джерело NO 

Yusuf et al. 

 

 

 

 

Kleibongard 

et al. 

Мета-аналіз 2000 

пацієнтів у 10 

дослідженнях із 

ІМ, яким 

призначали нітрати 

Ретроспективний 

аналіз 176 

пацієнтів після 

АКШ 

Зниження розмірів ІМ та 

смертності 

 

 

 

Без зниження 

міокардіального 

пошкодження 

Аторвастатин 

 

 

 

 

Плейотропні 

ефекти 

 

 

ARMYDA, 

ARMYDA-

ACS, 

ARMYDA-

RECAPTURE 

STATIN 

STEMI 

 

 

 

 

Пацієнти із 

плановим ЧКВ з 

приводу NSTEMI 

чи НС 

 

171 пацієнт, яким 

призначали 10-80 

мг аторвастатину 

перед ЧКВ з 

приводу  STEMI 

 

Зниження вивільнення 

тропоніну І. Зниження 

частоти виникнення ІМ, 

регоспіталізацій та 

смертності 

Відсутність різниці у 

частоті глобальних 

кардіоваскулярних подій. 

Кращий міокардіальний 

кровотік у групі із високим 

дозуванням 

Без позитивних результатів 

по міокарді-альному 

пошкодженні 

 

Отже, триметазидин залишається недостатньо вивченим у контексті 

використання з метою «запуску» процесів кондиціювання міокарда. 

Пероральний вжиток триметазидину підвищує клітинну толерантність до 

ішемії шляхом підтримки внутрішньоклітинного гомеостазу [126], за рахунок 
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обмеження накопичення іонів Са++ та формування внутрішньоклітинного 

ацидозу, зменшення проявів запалення а також сповільнення продукції ВКР 

[127]. Також відомі механізми впливу триметазидину на механічну 

резистентність сарколеми кардіоміоцитів у сторону підвищення [128, 129], 

пригнічення апоптозу, а також сповільнення міокардіофіброзу шляхом 

сповільнення синтезу фібробластами тканниного фактора росту. Нещодавно 

встановлено, що триметазидин володіє властивістю підвищувати синтез 

мікроРНК-21, що через Akt-кіназний шлях у кінцевому результаті призводить 

до сповільнення апоптозу [148]. Також триметазидин покращує енергетичне 

забезпечення міокарда шляхом прямого інгібування 3-кетоацил-коензиму А 

[130, 146]. 

Триметазидин зарекомендував себе з позитивної сторони у лікуванні 

стенокардії напруги. Так, у подвійно-сліпому, рандомізованому, плацебо-

контрольованому дослідженні TRIMPOL-II (TRIMetazidine in POLand) 

триметазидин суттєво знизив частоту нападів ангінозного болю та підвищив 

толеранітність до фізичного навантаження у пацієнтів із стенокардією напруги 

[131]. Схожі  результати були продемонстровані і в дослідженнях TACT 

(Trimetazidine in Angina Combination Therapy) [187], VASCO-angina [133] та 

CHOICE-2 [141]. Вивчався вплив препарату і у випадку гострого інфаркту 

міокарда. Доведене ефективне зниження препаратом смертності із різних 

причин та частоти великих серцево-судинних подій [147, 149].  

Із 2013 року препарат схвалений рекомендаціями ESC для лікування 

стабільної хвороби коронарних артерій [142, 150]. 

Рядом досліджень також встановлена ефективність триметазидину як 

ад’ювантної терапії перед черезшкірним коронарним втручанням [143], 

результатом чого було зменшення ознак реперфузійного пошкодження [143-

145]. 

Серед інших засобів, які гіпотетично могли б використовуватися для 

потенціювання посткондиціювання ми звернули увагу на L-аргінін та L-

карнітин. 
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Окрім аденозину, в якості засобів для потенціювання терапевтичного 

ефекту кондиціювання вивчається амінокислота L-аргінін [192-194]. Доведено, 

що L-аргінін приймає безпосередню участь в біосинтезі ендогенних 

антиоксидантів та оксиду азоту [195]. Отримано нові дані щодо взаємозв’язку 

між дефіцитом L-аргініну і кардіоваскулярним ризиком [196]. 

У рандомізованому клінічному дослідженні VINTAGE MI встановлено, що 

L-аргінін не є ефективним засобом для відновлення ендотелійзалежної 

вазодилатації у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда [198]. Проте, 

з’ясовано, що L-аргінін зменшує інтенсивність реперфузійного пошкодження і 

ефективно попереджує розвиток феноменів slow-flow та no-reflow [199]. Є 

доказова база того, що застосування L-аргініну в дозах понад 6-12 г/добу може 

підвищувати ризик асептичного панкреатиту. Середні ж дози L-аргініну (4-6 

г/добу) здатні посилювати споживання (утилізацію) глюкози та знижувати 

інсулінорезистентність, що важливо для пацієнтів із цукровим діабетом, 

ожирінням та метаболічним синдромом. Таким чином, екзогенне застосування 

L-аргініну може бути дієвим способом корекції  ендотеліальної дисфункції і 

оксид азоту-опосередкованих механізмів при багатьох кардіоваскулярних 

подіях [199]. Разом із тим, питання про застосування L-аргініну в період 

гострого інфаркту міокарда вивчено недостатньо. Цікавим є використання L-

аргініну щодо впливу на процеси проліферації, васкулярної репарації, 

метаболічного та енергетичного забезпечення [199]. На наш погляд, надмірна 

проліферація фібробластів при гострому інфаркті міокарда є небезпечною з 

огляду на розширення постінфарктного рубцевого поля, тому подальше 

дослідження клініко-функціональних ефектів L-аргініну є патогенетично 

обгрунтованим, що, власне, і спонукало нас до включення цієї амінокислоти в 

комплексну постінфарктну терапію. 

L-карнітин, або ж левокарнітин (ЛК) є амінокислотою, що синтезується в 

організмі і відіграє роль важливого кофактора у фізіологічному метаболізмі 

довголанцюгових жирних кислот (ЖК), транспортуючи їх із цитоплазми до 

мітохондріального матриксу для синтезу АТФ [122, 123, 167]. Цей шлях 
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утворення АТФ є важливим за умови ішемічного пошкодження  та подальших 

відновних процесів. Відомо, що нагромадження ЖК завдає шкоди 

міокардіальній функції, суттєво сповільнює відновлення реперфузованого 

міокарду [124]. Доведено, що ЛК знижує рівень внутрішньоклітинного ацетил-

КоА шляхом вивільнення КоА із складних тіоефірів, а, відтак, підвищує 

активність піруватдегідрогенази, щопризводить до посилення окислення 

пірувату – важливої ланки циклу трикарбонових кислот Кребса [125]. Також 

встановлено, що пропіоніл-L-карнітин, який володіє здатністю проникати в 

клітину швидше за ЛК, пригнічує синтез ВКР. У тому ж дослідженні 

встановлено, що зменшити розміри ІМ можна тільки великими дозуваннями 

ЛК. У 2013 році був опублікований мета-аналіз 13 досліджень, що включав у 

себе 3629 пацієнтів, який показав, що застосування ЛК призводить до 

достовірного зниження показників летальності, частоти виникнення нападів 

стенокардії та частоти реперфузійних аритмій [167, 168]. Відтак, мета-аналіз 17 

клінічних рандомізованих досліджень (Song X et al.) показав, що додавання ЛК 

до схеми лікування хворих на СН підвищує загальну ефективність лікування 

(OR - 3,47; p<0,01), збільшує ФШ ЛШ, ударний об’єм ЛШ та серцевий викид 

[167, 169]. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу літературних даних щодо 

сучасного уявлення про кондиціювання міокарда та потенційних можливостей 

попередження нового/повторного ішемічного пошкодження міокарда в гострій 

фазі інфаркту міокарда та в постінфарктному періоду можна констатувати 

наступне.  

Проаналізовані джерела літератури однозначно визначають, що 

застосування принципів фармакологічного посткондиціювання доцільне і може 

бути корисною стратегією введення пацієнтів із STEMI/NSTEMI. Раннє 

застосування засобів фармакологічного посткондиціювання, a priori, необхідне 

для попередження можливих нових кардіоваскулярних подій, прискорення 

процесів відновлення нормального функціонування серцево-судинної системи, 
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поліпшення реабілітаційних заходів та зниження ймовірності летальних 

наслідків.  

Враховуючи, що в Україні 46,7-52,5 % пацієнтів зі STEMI (Соколов М.Ю., 

2019) не потрапляють (із різних причин) в когорту хворих, яким проводиться 

коронарне втручання, то стає  зрозумілою необхідність пошуку нових стратегій. 

У таких випадках постає питання поліпшення ефективності медикаментозного 

лікування пацієнтів зі STEMI/NSTEMI. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРА, ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дисертаційна робота виконувалася на клінічній базі Івано-Франківського 

національного медичного університету – в Комунальному неприбутковому 

підприємстві Івано-Франківський Обласний клінічний кардіологічний центр 

Івано-Франківської обласної ради (відділення Анестезіології з палатами 

інтенсивної терапії, інфарктні відділення №1 та №2). 

 

2.1. Об’єкт дослідження 

 

Обстежено 100 хворих на гострий коронарний синдром (ГКС). Діагноз 

гострого інфаркту міокарда встановлювався на підставі скарг, анамнезу, даних 

об’єктивного фізикального обстеження та даних загальноклінічних, 

лабораторних, біохімічних та інструментальних методів обстеження (ЕКГ, 

ЕхоКГ, дослідження сегментарної скоротливості з визначенням критерія 

WMSI) згідно рекомендацій Європейського Кардіологічного Товариства [177], 

«Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та 

медичної реабілітації: гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST» 

(2014-2016) [179] та «Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, 

первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги та медичної реабілітації: гострий коронарний синдром без 

елевації сегмента ST» (2015) [180]. 

Критеріями включення в дослідження були: тропонін І-позитивні пацієнти 

з гострим інфарктом міокарда (ГІМ) – з елевацією сегмента ST (STEMI), або 

його депресією (NSTEMІ) у віці до 79 років. 

Критеріями виключення слугували: вік понад 80 років, гострі розлади 

мозкового кровообігу, онкологічна патологія, хронічна хвороба нирок IV-V 

стадії, печінкова недостатність, захворювання крові, вагітність та годування 
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грудьми, відомі обмеження чи протипокази до вживання досліджуваних ліків та 

відмова від підписання інформованої згоди на участь у дослідженні. 

Робота виконувалася на засадах етичних принципів щодо досліджень за 

участю людей (Гельсінська декларація) [181] і проводилася як відкрите, 

контрольоване, порівняльне дослідження у паралельних групах. Усіма 

учасниками дослідження була підписана інформована згода. Дизайн 

дослідження затверджений комісією з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету. 

Обстежені пацієнти були розподілені наступним чином: 

- контрольна група (25 осіб) – пацієнти, які отримували стандартне 

лікування згідно із «Уніфікованим клінічним протоколом» та 

«Адаптованою клінічною настановою». 

Основну групу склали 75 хворих зі STEMI/NSTEMI, які розподілені на три 

підгрупи: 

- Підгрупа 1 (25 хворих) – пацієнти, які госпіталізовані із діагнозом STEMI 

чи NSTEMI, які в доповнення до стандартної терапії отримували 

триметазидин («Фармацевтична компанія «Дарниця», Україна; 

реєстраційне посвідчення № UA/2256/01/01). Препарат застосовувався в 

дозі 20 мг під час їжі всередину впродовж 23-28 днів по 1 таблетці 3 рази 

на день. 

- Підгрупа 2 (25 пацієнтів) – пацієнти, які окрім стандартної терапії 

отримували L-аргінін/L-карнітиновий комплекс – препарат «Тівор-L» 

(ТОВ «Юрія-Фарм»; реєстраційне посвідчення № UA/15067/01/01). 

Препарат застосовувався у формі внутрішньовенних інфузій впродовж 10 

днів по 100 мл 1 раз на день. 

- Підгрупа 3 (25 хворих) – пацієнти, які окрім стандартної терапії 

отримували триметазидин в поєднанні з L-аргінін/L-карнітином в 

аналогічних дозуваннях.  

Діагноз STEMI/NSTEMI виставляли на підставі наявного типового болю за 

грудниною тривалістю ≥ 20 хв, із характерною іррадіацією, без 
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антиангінального ефекту нітрогліцерину, із вираженою загальною слабкістю 

(mejapragia cordis), анамнезу, об’єктивного статусу, підвищеного рівня 

тропоніну І (≥1 нг/мл), наявності ЕКГ-критеріїв STEMI чи NSTEMI. 

Можливими ознаками інфаркту міокарда вважали дискомфорт у грудях, 

верхніх кінцівках, нижній щелепі, епігастрії який виникав під час навантаження 

чи в стані спокою, або його еквіваленти - задишка та виражена втома. Такий 

дискомфорт частіше був дифузним, не локалізованим, не змінювався при зміні 

положення тіла, чи рухах. До атипових ознак відносили ті ж ознаки, які 

зазначені у відповідному розділі Fourth Universal Definition of Myocardial 

Infarction (ESC, 2018). 

Для контролю норми обстежено 25 пацієнтів без серцево-судинної 

патології (контроль норми). 

Між хворими зазначених груп не було суттєвих відмінностей у вікових, 

гендерних чи нозологічних аспектах, коморбідній патології. 

Стандартна терапія (СТ) включала в себе модифікацію способу життя 

(раціоналізація харчування, дієта, відмова від шкідливих звичок, адекватні до 

стану пацієнта фізичні навантаження) та медикаментозне лікування (відповідно 

та рекомендацій Європейського кардіологічного товариства та локальних 

нормативних документів). Пацієнтам призначали: 

- прямий антикоагулянт (еноксапарин у дозі 1 мг/кг маси тіла двічі на добу 

підшкірно параумбілікально чи фондапаринукс натрію в дозі 2,5 мг/добу 

аналогічним шляхом введення); 

- антитромбоцитарні засоби: ацетилсаліцилову кислоту (без покриття) в 

навантажувальній дозі одноразово та по 75/100 мг/добу в подальшому і 

препарат із групи антагоністів рецепторів P2Y12 (клопідогрель у дозі 300 

мг у першу добу та по 75 мг 1 раз на добу в подальшому чи тикагрелор у 

дозі 90 мг двічі на добу після навантажувальної дози 180 мг 

одномоментно всередину); 
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- β-адреноблокатор у контексті антиангінальної терапії (метопролол 

сукцинат, бісопролол, небіволол чи карведілол в індивідуальних дозах у 

залежності від рівня АТ та частоти серцевих скорочень); 

- інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) – 2,5-10,0 мг 

раміприл чи блокатор рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) – валсартан 80-

320 мг/добу в контексті попередження регресії/ремоделювання ЛШ та 

антигіпертензивного засобу; 

- ліпідзнижувальний засіб з вираженими плейотропними властивостями 

(аторвастатин у дозах 40-80 мг/добу чи розувастатин у дозах 20-40 

мг/добу) 

- інгібітор протонової помпи (ІПП) з метою гастропротекції (пантопразол у 

дозах 20-80 мг/добу); 

- антагоніст альдостерону еплеренон у дозах 25-50 мг/добу,  

- нітрати та нітратоподібні засоби (нітрогліцерин, ізосорбіду моно- або 

динітрат, молсидомін) в якості антиішемічної терапії. 

За необхідності призначали опіоїдні анальгезуючі засоби (морфін, 

фентаніл). 

Усі пацієнти були обстежені у відділенні інтенсивної терапії при 

поступленні перед початком курсового лікування. Повторні обстеження 

проводили на 3-й - 7-й та 23-й - 28-й день, (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Дизайн проведеного дослідження 
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2.2. Методи дослідження 

 

У процесі виконання дисертаційного дослідження використовувались 

наступні методи обстеження хворих: 

- моніторинг скарг хворого на момент поступлення, в процесі лікування та 

перед випискою, з’ясування особливостей  анамнезу хвороби, сімейного 

та спадкового анамнезів;  

- безпосереднє фізикальне обстеження хворого, в тому числі із 

визначенням антропометричних показників;  

- загальноклінічні лабораторні тести (тропонін І, клінічний аналіз крові із 

визначенням рівня еритроцитів, гемоглобіну, тромбоцитів, лейкоцитозу, 

ШОЕ, біохімічний аналіз крові із визначенням рівня загального білка 

крові, загального холестерину та триацилгліцеридів, показників 

ліпідограми, активності аспартат- та аланінамінотрансфераз, рівнів 

сечовини, креатиніну та глюкози крові, розрахункові швидкості 

клубочкової фільтрації (ШКФ);  

- електрокардіграфія в 12-ти стандартних відведеннях та із використанням 

систем додаткових відведень (праві грудні відведення, за Слопаком -

Партілла, Небом, Ліаном) за необхідності (кардіограф Юкард-200, 

Україна); 

- трансторакальна ехокардіографія (рутинна та з поглибленим аналізом 

порушень глобальної та сегментарної скоротливості міокарду - WMSI); 

- визначення рівня сироваткового фібронектину методом 

імуноферментного аналізу; 

- анкетування згідно опитувальника EQ-5D-5L в динаміці (оцінка якості 

життя пацієнта). 
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2.2.1. Методи загальноклінічного обстеження  

 

В усіх обстежуваних хворих проводився детальний аналіз скарг та анамнезу 

захворювання. Типовими скаргами для STEMI/NSTEMI вважали біль за 

грудниною або в прекордіальній області стискаючого, розпираючого чи 

пекучого характеру тривалістю понад 20 хв, із можливою іррадіацією в ліве 

плече, ліву руку (лікоть, кисть), шию, щелепу, вухо (при периферійному типі 

початку інфаркту міокарда), в частині випадків відсутність ефекту 

нітрогліцерину навіть при багаторазовому прийомі, виражену загальну 

слабкість, холодне пітніння (Forrester IV), а також наявність 

прискореного/сповільненого серцебиття, ознак гострої серцевої недостатності 

(задишки, вологих хрипів у легенях, трьохчленного протодіастолічного ритму 

галопу при аускультації – Killip I-IV). У всіх пацієнтів оцінювався ризик 

внутрішньогоспітальної летальності та 6-тимісячної смертності за шкалою 

GRACE [182]. 

Фізикальне обстеження здійснювали за загальноприйнятими методиками, 

які включали обчислення індексу маси тіла (ІМТ) та площі поверхні тіла (ППТ). 

При цьому показник ІМТ у межах 18-24,9 кг/м2 вважали нормальним; значення 

25-29,9 кг/м2 розцінювали як надмірну масу тіла; а значення ІМТ понад 30 кг/м2 

ідентифікували як ожиріння (30-34,9 кг/м2 – І ступеня, 35-39,9 кг/м2 – ІІ 

ступеня, понад 40 кг/м2 – ІІІ ступеня). Показник ППТ розраховували характер і 

розраховувався за формулою Гехана і Джорджа: 

 

ППТ=0,0235 х маса тіла (кг)0,51456 х ріст (см)0,42246 

 

Визначення основних гемодинамічних показників (САТ, ДАТ, ПАТ та 

ЧСС) проводилось в горизонтальному положенні тіла, на обох руках згідно 

чинних рекомендацій Європейського кардіологічного товариства [183] за 

допомогою тонометра Microlife. 
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Стан гемодинаміки серцево-судинної системи оцінювали за класами T. 

Killip та J. Kimball. Градацію хворих за ознаками гострої серцевої недостатності 

проводили шляхом оцінки клінічної симптоматики (задишка, тахікардія, вологі 

дрібноміхурцеві хрипи в легенях, додатковий IV серцевий тон, зниження АТ): 

- Клас І – при відсутності застійних хрипів, IV тону серця, задишки та 

тахікардії. 

- Клас ІІа – задишка, тахікардія, застійні дрібноміхурцеві хрипи над 

меншою частиною легень (<50% площі легень), не вислуховується додатковий 

тон серця. 

- Клас ІІб – задишка та тахікардія, застійні хрипи над меншою частиною 

легень (<50% площі легень), наявний протодіастолічний ритм ‘галопу’. 

- Клас ІІІ – задишка, тахікардія, застійні хрипи над більшою частиною 

легень (>50% площі легень), протодіастолічний ритм ‘галопу’. 

- Клас IV – кардіогенний шок. 

Стан периферійної мікроциркуляції оцінювали за фізичним станом 

шкірного покриву (за J. Forrester): 

- Клас І (група А) – ‘теплий та сухий’; 

- Клас ІІ (група В) – ‘теплий та вологий’; 

- Клас ІІІ (група С) – ‘холодний та сухий’; 

- Клас IV (група D) – ‘холодний та вологий’. 

 

2.2.2. Електрокардіографія 

 

Реєстрацію електрокардіограми проводили в горизонтальному положенні 

хворого із використанням вітчизняного електрокардіографа Юкард-100. 

Електрокардіографію (ЕКГ) проводили у всіх пацієнтів у 12-и стандартних 
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відведеннях, а, за необхідності, і з використанням систем додаткових відведень 

(праві грудні відведення, способи Слопак-Партілли, Неба та Ліана). Проводили 

підрахунок ЧСС, положення електричної осі серця, походження ритму 

(синусовий/несинусовий) та його регулярність, підрахунок тривалостей 

інтервалів PQ, комплексу QRS, інтервалу QT та інтервалу QTc за формулою H. 

Bazett. ( ) [184].  

Гострий інфаркт міокарда діагностували за наявності гострого 

ушкодження міокарда з клінікою гострої ішемії міокарда та з виявленням 

зростання чи спадання рівня серцевих тропонінів, коли хоча б одне значення 

верхньої межі норми та за наявності хоча б одного з нижче вказаного: 

• Симптоми ішемії міокарда (типовий больовий синдром); 

• Нові ішемічні зміни на ЕКГ (елевація сегменту ST + інверсія зубця Т при 

STEMI, депресія сегменту ST + інверсія зубця Т при NSTEMI);  

• Виникнення патологічних зубців Q, QS; 

• Візуалізація нової [нещодавньої] втрати життєздатного міокарду чи нове 

[нещодавнє] порушення сегментарного руху стінок міокарда, яке 

характеризувалося зменшенням систолічного приросту товщини стінок 

менше 0,2 см (гіпокінезія), або відсутністю систолічного приросту 

(акінезія) або вип’ячування у систолу обмеженого контуру ЛШ 

(дискінезія). Доцільним вважали визначення динаміки зон гіпо-, а-, 

дискінезії за 16-ти сегментарною схемою моделі ЛШ ASE 

(Американської асоціації кардіографії) за даними ехокардіографічного 

обстеження. 

У табл. 2.1 наведені ЕКГ-критерії гострої ішемії міокарда, адаптовані 

згідно Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (ESC, 2018), які були 

використані в даному дослідженні. 

На рис. 2.2 – 2.4 представлена методика визначення динаміки сегмента ST 

у під впливом лікування у обстежених хворих. Рисунки 2.2 та 2.3 демонструють 

методику визначення динаміки (резолюції) сегмента ST аналогічно тому, як це 
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проводиться до та після реваскуляризації шляхом РСІ (ЧКВ). Позитивною 

динамікою «елевованого» сегмента ST вважали його резолюцію (наближення 

до ізоелектричної лінії) ≥75 % порівняно з вихідним підйомом ST. На рис. 2.2 

подані критерії повної (≥70 %), часткової (30-70 %), а також відсутності 

резолюції сегмента ST (≤30 %) 

 

Таблиця 2.1  

Зміни ЕКГ, що вказують на можливу гостру ішемію міокарда. 

(адаптовано за Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction, 

ESC, 2018) 

Девіація сегмента 

ST та зубця Т 

Критерії 

Елевація сегмента 

ST при підозрі на 

STEMІ 

Нова елевація сегмента ST у точці J>0,08 с у двох 

суміжних відведеннях на ≥1 мм у всіх відведеннях, окрім 

V2-V3, де ST повинно зміщуватися на ≥ 2 мм у чоловіків ≥ 

40 років; та ≥ 2,5 мм у чоловіків < 40 років, а у жінок ≥ 1,5 

мм ST вище ізолінії в будь-якому віці 

Депресія сегмента 

ST та зміни зубця 

Т при підозрі на 

NSTEMІ 

Нова горизонтальна чи низхідна депресія сегмента ST ≥ 

0,5 мм у двох суміжних відведеннях та/або інверсія зубця 

Т >1 мм у двох суміжних відведеннях, з високим зубцем R 

(або R/S > 1) 
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Рис. 2.2. Методика дослідження динаміки сегмента ST до та після 

лікування (адаптовано за de Lemos et al., AJC, 2000; Schreder et al., 2001) 

 

 

 

   

Рис. 2.3. Приклад застосування методики  визначення елевації сегмента ST 

за алгоритмом JI (адаптовано за Fourth Universal Definition of Myocardial 

Infarction (ESC, 2018)) 

Методика встановлення динаміки сегмента ST у разі блокади лівої ніжки 

пучка Гіса представлена на рисунку 2.4. 

 

J-I (0,08 c) = 4 мм  J-I (0,08 c) = 2 мм  

До лікування Після лікування 
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Рис. 2.4. Критерії інфаркту міокарда при патерну блокади лівої ніжки 

пучка Гіса (адаптовано за Е. Sgarbossa, 2014) 

Використані наступні оригінальні критерії E. Sgarbossa для діагностики 

інфаркту міокарда у пацієнтів із блокадою лівої ніжки пучка Гіса: 

- конкордантне підвищення ST > 1 мм у відведеннях із позитивним 

комплексом QRS; 

- конкордантна депресія ST > 1 мм у V1-V3; 

- надмірна конкордантність ST > 5 мм у відведенняз із негативними 

комплексами QRS. 

Модифіковані критерії E. Sgarbossa: 

- ≥ 1 відведення з конкордантним підйомом ST ≥ 1мм; 

- ≥ 1 відведення V1-V3 із конкордантною депресією ST ≥ 1 мм; 

- ≥ 1 відведення з підйомом сегмента ST ≥ 1 мм і пропорційно надмірним 

дискордантним підйомом сегмента ST, що визначається як > 25% від 

глибини попереднього зубця S.    

Питання про співвідношення локалізації ураження коронарних артерій 

(КА) зі характерними змінами на ЕКГ та ЕхоКГ вирішували з урахуванням 

рекомендацій ESC-2012 та ESC-2017, а також результатів дослідження Тащука 

В.К. із співавт. (2004), Целуйко В.Й. із співавт. (2018). При цьому елевацію 

сегменту ST у І, aVL. та V1-V4 - відведеннях пов’язували з ураженням лівої 
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коронарної артерії (ЛКА), передньої міжшлуночкової (ПМШГ) та огинаючої 

(ОГ) гілок. Елевацію ST у III, aVF, V7-V9 - відведеннях – із обструкцією правої 

коронарної артерії (ПКА) і ураженням нижньої стінки ЛШ. Елевація сегменту 

ST у відведеннях V5-V6 вказувала на порушення кровопостачання апікального 

сегменту нижньої стінки ЛШ. Елевація сегмента ST одночасно у передніх та 

нижніх відведеннях вважали результатом тривалої оклюзії ПМШГ ЛКА.  

 

 

Таблиця 2.2 

Кореляція зміни на ЕКГ при STEMI/NSTEMI з ураженням коронарних 

артерій за даними коронарографії (адаптовано за В.К. Тащуком зі 

співаввт., 2014, з доповненнями) 
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Для верифікації ЕКГ-критеріїв ГЛШ розраховували вольтажні індекси 

Соколова-Лайона та Корнелла. Індекс Соколова-Лайона розраховували за 

формулою: S у V1 + R у V5 або V6 (той, що найбільший) ≥ 35 мм, а індекс 

Корнелла – за формулою: S у V3 + R у aVL > 28 мм (для чоловіків) та S у 

V3 + R у aVL > 20 мм (для жінок). Доповненням до зазначених критеріїв була 

система Romhilt-Estes, яка використовувалась при сумнівних значеннях 

попередніх індексів (див. рис. 2.5). У разі наявності ≥5 балів за шкалою 

Romhilt-Estes, ГЛШ вважали довденою. 

 

 

Рис. 2.5. Система Romhilt-Estes 

2.2.3. Лабораторні методи обстеження  

 

Гематологічні дослідження здійснювали з допомогою ручного аналізатора із 

підрахунком абсолютного числа еритроцитів, тромбоцитів, а також швидкості 

осідання еритроцитів, рівнів гемоглобіну, кольорового показника, лейкоцитів, в 

т. числі нейтрофілів різного ступеня зрілості, лімфоцитів, еозинофілів, 

моноцитів та базофілів. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_S&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_R&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_S&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_R&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_S&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_R&action=edit&redlink=1
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Біохімічний аналіз крові виконувався на аналізаторі DiaSys StarDust MC15. 

Рівень загального холестерину, триацилгліцеринів визначали 

фотоколориметричним методом за допомогою наборів реактивів «Cholesterol 

SL» (EliTechGroup, Франція). Рівні аспартатамінотрансферази (АСТ) та 

аланінамінотрансферази (АЛТ) визначали за допомогою наборів реактивів 

«AST» та «ALT» відповідно («Спайс Лаб», Україна). 

Визначення рівня глюкози здійснювали за допомогою глюкометра 

Freestyle Optium Neo (розробник Abbott Diabetes Care Ltd., виробник КНДР) та 

відповідних тест-смужок. 

Концентрацію сечовини вимірювали за допомогою набору реактивів 

«Сечовина СпЛ» («Спайс Лаб, Україна»), а креатиніну - за допомогою набору 

реактивів «Креатинін» («Спайс Лаб», Україна). За необхідності з допомогою 

комп’ютерного калькулятора визначали щвидкість клубочкової фільтрації 

(ШКФ) з урахуванням рекомендацій Д.Д. Іванова у співавт. (2018) щодо 

визначення величини ниркового резерву. 

Основним біохімічним маркером ішемічного некрозу/пошкодження 

міокарда вважали серцеві тропоніни І та Т – білки, які беруть участь в регуляції 

опосередкованої Са++-взаємодії актину з міозином. Відомо, що тест на серцевий 

тропонін є «золотим стандартом» діагностики гострих коронарних синдромів; 

він є позитивним у разі STEMI/NSTEMI та негативним при нестабільній 

стенокардії. Серед інших біомаркерів (рис. 2.6) власне тропонін І має 

найвигіднішу для діагностики STEMI/NSTEMI характеристику. 
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Рис. 2.6. Біомаркери при гострому коронарному синдромі 

Із представлених на рис. 2.6 даних видно, що вже через 2-3 години після 

початку ГІМ рівень тропонінів підвищується, а відтак знижується/наближається 

до норми через 6-14 діб. 

На рис. 2.7 представлена інформація щодо динаміки тропонінемії після 

гострого інфаркту міокарду та при хронічному ушкодженні міокарда (Fourth 

Universal Definition of Myocardial Infarction, ESC-2018).  

 

Рис. 2.7. Динаміка тропонінемії після гострого ушкодження міокарда 
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За сумнівних значень рівня сТнІ при першому вимірюванні, тест 

повторювали через 6 та 12 годин (іноді через 24 години та на 2-3 добу за 

необхідності). Серцевий тропонін І в даному дослідженні визначався шляхом 

імуноферментного аналізу в сертифікованій лабораторії обласного клінічного 

кардіологічного центру. 

Відомо, що процес фіброзоутворення починається разом із резорбційно-

некротичним синдромом і продовжується в подальшому. Організація рубця 

спостерігається з другого і триває до 4-8 тижнів. Індукція спеціалізованого 

матричного білка фібронектину регулюється ураженим міокардом. Посилений 

синтез фібронектину асоціюється із надмірним фіброзоутворенням і 

збільшенням розмірів інфаркту міокарда. Рівень сироваткового фібронектину 

(біомаркера фіброзоутворення) визначали за допомогою набору реактивів для 

імуноферентного аналізу Fibronectin ELISA (виробник IBL International GmbH, 

Hamburg, Germany). Суть методу полягає у зв’язуванні сироваткового 

фібронектину із специфічними антитілами, подальшими реакціями із 

індикаторами, в результаті чого утворюється забарвлений продукт, 

інтенсивність забарвлення якого залежить від концентрації фібронектину про 

довжині хвилі 450 нм. Нормою вважали вміст фібронектину в крові 1,20 ± 0,02 

нг/мл. 

 

2.2.4. Трансторакальна ехокардіографія 

 

Трансторакальна ехокардіографія виконувалася на апараті Canon Aplio 400 із 

використанням секторального датчика, із різних доступів (парастернального, 

апікального, супрастернального та субкостального) по довгій та короткій осях у 

М-, В- та допплерівському режимах. Вимірювали лінійні розміри камер серця, 

розміри атріовентрикулярних отворів, аорти та легеневої артерії. Визначали 

кінцевий діастолічний (КДО), кінцевий систолічний об’єми (КСО), 

кінцевосистолічний (КСР) та кінцеводіастолічний розміри (КДР). Ударний 
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об’єм обчислювався розрахунковим методом як різниця між КДО і КСО, 

виражена в мл. Фракція викиду (ФВ) лівого шлуночка вимірювалася за 

методиками Teicholz, Simpson та з допомогою критеріїв WMSI. Розрахунковим 

способом визначали ряд індексів, зокрема: 

- масу міокарда лівого шлуночка (ММЛШ), за формулою Penn Convention 

[250]: ММЛШ=1,04[(КДР+ТЗС+ТМШП)3-КДР3]-13,6 , де 

ТЗС – товщина задньої стінки; ТМШП – товщина міжшлуночкової 

перетинки; 1,04 та 13,6 – розрахункові коефіцієнти, індекс маси міокарда 

лівого шлуночка (ІММЛШ) - за формулою: ІММЛШ=ММЛШ/ППТ. 

Критерієм гіпертрофії ЛШ слугували показники вище 115 г/м2 для 

чоловіків та 95 г/м2 для жінок; 

- відносну товщину стінки лівого шлуночка (ВТСЛШ) визначали за 

формулою: ВТСЛШ=(ТЗСЛШ+ТМШП)/КДР, де 

ТЗСЛШ – товщина задньої стінки лівого шлуночка в діастолу; ТМШП – 

товщина міжшлуночкової перетинки в діастолу; КДР – кінцевий 

діастолічний розмір ЛШ; нормою вважали значення 0,43, а при значенні 

>0,43 верифікували концентричне ремоделювання (ТЗСЛШ<1,2 см), 

концентричну гіпертрофію ЛШ (ТЗСЛШ>1,2 см); в разі ж значення 

ВТСЛШ <0,43 встановлювали наявність ексцентричного ремоделювання 

(ТЗСЛШ<1,2 см) або ексцентричну ГЛШ (ТЗСЛШ≥1,2 см); 

- індекс скоротливої функції ЛШ (ІСФ) визначали за формулою  

(І.К. Следзевська із співавт., 2012): ІСФ=УО/КСО, де УО – ударний 

об’єм; КСО – кінцевий систолічний об’єм; 

- індекс залишкового міокардіального резерву (ІЗМР) обчислювали за 

формулою (І.К. Следзевська із співавт., 2013): ІЗМР=КСО/КДО, де 

КСО – кінцевий систолічний об’єм, КДО – кінцевий діастолічний об’єм. 

За результатами вимірювань робився висновок про наявність чи 

відсутність у пацієнта варіантів гіпертрофії чи ремоделювання ЛШ, порушень 

скоротливості та міокардіального резерву. 
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Для більш деталізованого вивчення сегментарної скоротливості нами був 

використаний показник Wall motion score index (WMSI), який ґрунтується на 

деталізованому вивченні скорочення всіх 16 сегментів міокарду лівого 

шлуночка з подальшим їх картуванням на відповідній схемі (Рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8. Схематичне поліпроекційне зображення сегментів міокарду лівого 

шлуночка 

Метод запропонований R.Lebeau (рис. 2.9). Суть методу полягає у 

ідентифікації рухових можливостей кожного із 16 сегментів ЛШ як 

нормокінезії, гіпо-, дис- чи акінезії (рис. 2.10). Нормокінетичному сегменту 

присвоюється 1 бал (або умовних 65 % згідно New Score index), 

гіпокінетичному – 2 бали (або ж 40 %), акінетичному – 3 бали (або ж 15 %). 

Дискінетичний сегмент отримує 4 бали (або ж умовних 0 % - див. рис. 2.6, 

2.12). Сума балів ділиться на кількість сегментів (до уваги прийнята 16-ти 

сегментарна модель – рис. 2.8). Отримана умовна одиниця порівнюється із 

таблицею, побудованою методом регресійних моделей на базі трьох досліджень 

за участю 1132 пацієнтів (Рис. 2.11) [189-191].  
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Рис. 2.9. Методика визначення індексу руху стінки ЛШ (WMSI) та фракції 

викиду (ФВWMSI) за способом R. Lebeau et. al. (2016, 2018) 

 

 

Рис. 2.10. Методика верифікації зон нормо-, гіпо-, дис- та акінезії та 

аневризм стінок шлуночка (адаптовано за  J. Butterworth, D. Mackey, J. Wasnick) 
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 Рис. 2.11. Таблиця для підрахунку глобальної ФВ ЛШ методом WMSI (за 

R. Lebeau, 2018) 

 

Рис. 2.12. Схема верифікації сегментарної скоротливості лівого шлуночка 

на підставі ЕхоКГ 
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Рис. 2.13. Методика розрахунку індексу скоротливості міокарда WMSI та 

ФВ лівого шлуночка (LVEF) у пацієнта Н. з діагнозом STEMI з локалізацією в 

нижніх, базальних та серединних і верхівковому сегментах лівого шлуночка 

При використанні спрощеного методу (підрахунок умовних відсотків) сума 

умовних відсоткових значень сегментів ділилась на 16, в результаті чого 

отримували значення, ідентичне такому ж із використанням таблиці [189-191] 

(рис. 2.9-2.13). 

 

2.3. Оцінка якості життя 

 

Оцінка якості життя пацієнтів проводилася за опитувальником EQ-5D-5L, 

складеним міжнародною дослідницькою групою EuroQol Group (модифікація 

стандартної анкети EQ-5D, яка була розроблена у 1987 році і не задовільняла 

вимогам EuroQol Group)[192]. 

Опитувальник складається із двох частин: першої, яка включає 5 пунктів 

(рухомість, самообслуговування, повсякденна активність, біль/дискомфорт, 

тривога/депресія) та другої – аналогової шкали із градуюванням від 0 до 100 

задля суб’єктивної оцінки стану власного здоров’я пацієнтом у межах цієї 
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шкали, де 0 – це найнижчий можливий рівень, а 100 – найвищий (див. додаток 

Б) [192]. 

 

2.4. Статистичний аналіз  

 

Статистичний аналіз проводився за допомогою комп’ютерних програм 

Statistica 10 та Microsoft Excel. Вибірки перевірялись на нормальність розподілу 

даних (нормальний/дзвоноподібний чи відмінний від нормального) за тестом 

Шапіро-Уілка. Відповідно до цього застосовувались параметричні методи 

статистики (у випадку нормального розподілу даних) – t-тест, критерій 

Ст’юдента, чи непараметричні методи (у випадку відмінного від нормального 

розподілу даних) – u-тест Манна-Уітні. Також розраховували коефіцієнт 

кореляції Пірсона, відносний ризик, абсолютний ризик, зниження абсолютного 

ризику, число пацієнтів, яких потрібно пролікувати для отримання одного 

випадку позитивного ефекту. 

 

2.5. Клінічна характеристика хворих («портрет» обстеженого пацієнта) 

 

Для проведення даного дослідження розподіл хворих здійснювали по мірі 

їх поступлення у відділення анестезіології із палатами інтенсивної терапії  

(АзПІТ) Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного центру 

(ОККЦ).  

На рисунках 2.15 і 2.16 представлена вікова та гендерна характеристика 

обстежених хворих. 
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Рис. 2.15. Розподіл обстежених за віком 

 

Із представлених на рис. 2.15 даних видно, що віковий профіль обстежених 

пацієнтів був статистично однаковим у контрольній групі та в підгрупах 

основної групи і становив у середньому 63,5 роки. Гендерний склад 

досліджуваних груп був також однорідним (рис. 2.16).  

 

 

Рис. 2.16. Гендерний склад досліджуваних пацієнтів 
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 Було встановлено, що з типовим больовим синдромом поступило 84 % 

пацієнтів, у 16 % - больовий синдром був атиповим. Іррадіація болю 

спостерігалася у 36 % пацієнтів. Виражена загальна слабкість мала місце у 54 % 

обстежених, близько 30 % пацієнтів посилалися на дискомфорт в грудях та 

задишку, відчуття нестачі повітря. У 4-8 % хворих спостерігали нудоту, одно- 

двохразове блювання та головний біль (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Больовий синдром у обстежених пацієнтів зі STEMI/NSTEMI, включених у 

дослідження 

Клінічна ознака Розподіл по групах, % Всього 

середнє,  

% 

Контроль Підгрупа 

1 

Підгрупа 

2 

Підгрупа 

3 

Типовий больовий 

синдром 

76,0 96,0 84,0 80,0 84,0 

Атиповий початок 24,0 4,0 16,0 20,0 16,0 

Іррадіація болю 48,0 20,0 40,0 36,0 36,0 

Виражена загальна 

слабкість  

68,0 40,0 68,0 40,0 54,0 

Дискомфорт в грудях 40,0 44,0 16,0 16,0 24,0 

Задишка та відчуття 

нестачі повітря 

32,0 36,0 24,0 32,0 31.0 

 

Важливою виявилася інформація щодо дебюту захворювання. 

Встановлено, що 48 % включених у дослідження пацієнтів пов’язували початок 

захворювання із фізичним навантаженням, 29 % посилалися на психоемоційний 
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стрес. У стані спокою або на фоні підвищення АТ хвороба починалася раптово 

у 23 % випадків (рис. 2.17). 

З’ясувалося, що у більшості (48% пацієнтів) початок захворювання 

спостерігався у активний період доби; у 30% - вночі (уві сні), а у 22 % - вранці 

(з 05:00 по 10:00) (рис. 2.18). 

 

 

Рис. 2.17. Предиктори гострого інфаркту міокарда у обстежених хворих 

  



68 
 

 
 

 

Рис. 2.18. Хроноритми розвитку гострого інфаркту міокарда в обстежених 

хворих 

 Оцінюючи початок STEMI/NSTEMI відзначено, що у 69 % хворих мала 

місце гостра серцева недостатність класу Killip I, у 24 % спостерігався клас 

Killip II, у 7 % - Killip III (рис. 2.19). 

 

Рис. 2.19. Розподіл обстежених пацієнтів за класами Killip I-IV 
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Важливе значення надавали коморбідним станам та супутнім 

захворюванням. При цьому встановлено, що найбільш частою серед них була 

артеріальна гіпертензія (АГ) у 79,0 % обстежених. Друге місце за поширенням 

серед хворих посідав цукровий діабет ІІ типу (18%). Рідше в числі коморбідної 

патології мали місце виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки (12 

%), хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) (6 %), хвороби нирок 

(5 %) та дисфункція щитоподібної залози (5 %) (рис. 2.20). 

 

Рис. 2.20. Супутні захворювання та коморбідні стани у досліджуваних 

хворих 

За даними ЕКГ та ЕхоКГ у даному дослідженні найбільш часто зміни 

найбільш часто екстраполювалися ураження ПКА (42,0 %), трохи рідше - на 

ураження ЛКА (37,0 %). Комбіноване (багатосудинне) ураження спостерігалося 

у 21,0 % хворих (рис. 2.21). 
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Рис. 2.21. Локалізації ураження коронарних артерій у досліджуваних 

хворих 

У підсумку, за нашими даними зміни на ЕКГ в обстежених пацієнтів 

виявилися наступними (табл. 2.4): 

Таблиця 2.4     

         Девіації сегмента ST у обстежених хворих зі STEMI/NSTEMI 

ST-девіації Група 

контролю,% 

n=25 

Основна група Всього, %  

Пігрупа 1, % 

n=25 

Підгрупа 2, % 

n=25 

Підгрупа 3,% 

n=25 

ST-елевація 60,0 52,0 60,0 56,0 57,0 

ST-депресія 24,0 40,0 24,0 32,0 30,0 

ST-ізоелект-

ричне 

розташування 

16,0 8,0 16,0 12,0 13,0 

Всього,% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Елевацію сегменту ST оцінювали, як видно вище, згідно рекомендацій ESC 

(Fourth universal definition of myocardial infarction, 2018). Характерною для 

STEMI вважали елевацію сегмента ST понад ізолінією на ≥1 мм у точці J у двох 

суміжних відведеннях окрім V2 таV3, де ST зміщувалася на ≥2 мм у чоловіків 
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≥40 років та на ≥2,5 мм у чоловіків < 40 років, а у жінок ≥1,5 мм вище 

ізоелектричної лінії у будь-якому віці.  

Депресією сегмента ST та змінами зубця Т при підозрі на NSTEMI 

вважалися відхилення ≥0,5 мм у двох суміжних відведеннях та/або інверсія 

зубця Т у двох суміжних відведеннях із високим зубцем R (або RS). 

З наведених вище даних випливає, що девіація сегмента ST 

(елевація+депресія) спостерігалася у 88 % хворих, у 12 % хворих сегмент ST 

був ізоелектричним. 

Аналіз зубця Q проводили також відповідно до Fourth universal definition of 

myocardial infarction (ESC,2018). Патологічним вважали будь-який зубець Q у 

відведеннях V2-V3 > 0,02 с (2 мм) чи патерн типу QS у відведеннях V2-V3, 

зубець Q ≥0,03 с та ≥ 1 мм глибини чи патерн QS у відведеннях I,  II, aVL, aVF, 

V4-V6 в будь-яких двох суміжних відведеннях з вказаної послідовності: I,aVL, 

V1-V6, II, III, aVF вважали патологічним. Зубець R >0,04 с у відведеннях V1-V2 

та співвідношення R/S >1 з конкордантно позитивними зубцями Т при 

відсутності порушення провідності вважався патологічним. 

У табл. 2.5 наводимо результати дослідження зубця Q у обстежених нами 

хворих при поступленні. 

Таблиця 2.5 

Зміни зубця Q у обстежених хворих зі STEMI/NSTEMI за критеріями 

Fourth universal definition of myocardial infarction (2018) 

Патологічний 

зубець Q 

Контрольна 

група, % 

n=25 

Основна група Середня 

частота, % 

n=75 

1-а 

підгрупа 

n=25 

2-а 

підгрупа 

n=25 

3-я 

підгрупа 

n=25 

Наявний 40,0 52,0 44,0 48,0 48,0 

Відсутній 60,0 48,0 56,0 52,0 52,0 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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З наведених у табл. 2.5 даних видно, що серед обстежених пацієнтів 

наявний або відсутній патологічний зубець Q спостерігався у 48 і 40 % 

відповідно, тобто майже порівну. 

Гіпертрофію лівого шлуночка верифікували за наявності критеріїв 

Соколова-Лайона, індекса Корнелла і добутка ≥ 5 балів за шкалою Romhilt-

Estes. 

У табл. 2.6 представлені результати дослідження наявності/відсутності 

ГЛШ у обстежених хворих. 

 

Таблиця 2.6 

Гіпертрофія лівого шлуночка у обстежених хворих зі STEMI/NSTEMI 

ГЛШ  Контрольна 

група,  

n=25 

Основна група Середнє 

значення,% 1-а підгрупа 

n=25 

2-а 

підгрупа 

n=25 

3-а 

підгрупа 

n=25 

Наявна 16,0 20,0 28,0 16,0 20,0 

Відсутня 84,0 80,0 72,0 84,0 80,0 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

З наведених даних у табл. 2.6 випливає, що ГЛШ спостерігається у 20,0 % 

обстежених хворих, а у 80,0 % не було достатньої кількості балів (≥ 5 балів), 

щоб достовірно верифікувати ГЛШ. 

За аналізом лабораторних показників встановлено наступне (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Загально-клінічні, лабораторні та біохімічні показники в обстежених 

хворих 

Показники Контрольна 

група, n=25 

Основна група 

1-а підгрупа 

n=25 

2-а підгрупа 

n=25 

3-а підгрупа 

n=25 

1 2 3 4 5 

Лейкоцити, 

109/л 

8,60 

[7,40-11,40] 

6,20 

[5,20-6,90] 

9,28±0,547 10,74±0,687 

Тромбоцити,  

109/л 

219,00 

[198,00-255,00] 

225,56±5,304 

 

238,00 

[210,00-281,01] 

225,00 

[215,00-252,00] 

Еритроцити, 

1012/л 

4,06±0,131 

 

3,85±0,089 

 

3,80 

[3,70-4,10] 

3,83±0,114 

Гемоглобін, 

г/л 

130,00 

[122,00-150,00] 

126,28±3,438 122,00 

[115,00-133,00] 

124,1±3,558 

ШОЕ,  

мм/год 

15,00 

[6,00-20,00] 

15,00 

[10,00-20,00] 

19,00 

[12,00-25,00] 

20,00 

[16,00-25,00] 

Заг. білок,  

г/л 

67,60 

[65,20-72,50] 

66,30 

[65,60-73,10] 

70,87±1,230 67,98±0,835 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,30 

[5,30-7,10] 

5,60 

[4,90-6,80] 

5,30 

[4,70-6,30] 

5,60 

[4,90-6,10] 

Креатинін, 

мкМоль/л 

94,20 

[84,20-109,90] 

97,60 

[87,00-109,70] 

96,71±2,662 103,55±4,871 

Сечовина, 

ммоль/л 

5,60 

[4,80-8,30] 

5,50 

[4,50-6,80] 

6,70 

[5,10-7,10] 

6,50 

[5,00-8,10] 

АСТ, Од 

 

39,40 

[29,70-59,50] 

47,30 

[33,80-74,60] 

46,70 

[39,60-105,50] 

54,20 

[23,60-80,70] 
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Продовження таблиці 2.7 

1 2 3 4 5 

Холестерин, 

ммоль/л 

5,14±0,309 5,138±0,204 5,00 

[4,20-6,10] 

5,18±0,262 

Тригліцериди, 

ммоль/л 

0,80 

[0,70-1,43] 

1,27±0,114 1,13 

[0,86-1,71] 

1,37 

[0,90-1,87] 

 

Як видно з табл. 2.7, у обстежених хворих спостерігався помірний 

лейкоцитоз, підвищення ШОЕ, помірна гіперглікемія, гіпер-АСТ-емія та 

гіперхолестеринемія. Зазначені зміни підтверджують наявність у обстежених 

пацієнтів резорбційно-некротичного синдрому та гіперхолестеринемії. 

Причому зміни в обміні ліпідів трактувалися як дисліпідемія ІІ-а типу за 

класифікацією D. Fredrickson – підвищення рівня загального холестерину при 

нормальному значенні триацилгліцеринів. Відомо, що ступінь ризику розвитку 

ІХС у таких осіб у 10-20 разів вищий у порівнянні зі здоровими людьми; при 

чому для гетерозиготних осіб характерна помірна гіперхолестеринемія, що і 

спостерігалася у обстежених хворих (для гомозигот, в яких має місце повна 

відсутність рецепторів до апо-β-ліпопротеїнів. Характерна виражена 

гіперхолестеринемія).  

«Портрет» пацієнта в нашому дослідженні доповнений показниками 

тропоніну І та сироваткового фібронектину, що представлено в табл. 2.8. 

З даних табл. 2.8 випливає, що у обстежених хворих рівні тропоніну І та 

фібронектину характеризувалися зростанням їх концентрацій у крові. 

Інтегральний показник скоротливої функції лівого шлуночка (фракція 

викиду) у всіх обстежених в середньому становив (48,1±4,6) %, у тому числі 

(47,3±3,3) % у контрольній групі та (48,4±5,0) % в основній групі, статистична 

різниця між якими відсутня. 
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Таблиця 2.8   

Рівні серцевого тропоніну І та фібронектину у обстежених пацієнтів 

Показник Контрольна 

група, n=25 

Основна група 

1-а підгрупа 

n=25 

2-а підгрупа 

n=25 

3-а підгрупа 

n=25 

Тропонін І, 

нг/мл 

12,50 

[8,10-69,90] 

18,60 

[9,74-34,20] 

9,42 

[2,10-18,70] 

9,63 

[2,10-11,40] 

Фібронектин, 

нг/мл 

2,24±0,131 1,88 

[1,76-2,16] 

1,76±0,095 1,72 

[1,47-2,14] 

 

Показники функціональної активності міокарда в обстежених пацієнтів 

представлені у табл. 2.9. 

 Таблиця 2.9 

Дані про функціональний стан міокарда у обстежених пацієнтів 

Показник Контроль Основна група 

1-а підгрупа 2-а підгрупа 3-я підгрупа 

ІММЛШ, г/м2 151,21  

[137,60-167,80] 

200,60±6,25 162,60±7,50 142,50 

[129,40-155,40] 

ВТСЛШ, ум. од. 0,35  

[0,34-0,37] 

0,41±0,01 0,38±0,01 0,39 

 [0,35-0,42] 

ІЗМР, ум. од. 0,51  

[0,49-0,55] 

0,51±0,006 0,50 

[0,45-0,52] 

0,53 

[0,50-0,55] 

ФВTeich ЛШ,% 47,30 

[44,10-50,30] 

48,00±0,60 50,70±1,14 46,60±1,20 

WMSI, ум. од. 1,90±0,02 1,90±0,07 1,7±0,03 1,7±0,03 

ФВWMSI ЛШ, % 39,00±0,92 39,00±1,03 44,50±1,01 43,80±1,04 
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З наведених у табл. 2.9 даних видно, що функціональний стан міокарда у 

хворих контрольної групи і підгруп основної групи до лікування суттєво не 

відрізнявся між собою. У всіх обстежених була збільшена маса міокарда, 

процеси ремоделювання носили ексцентричний характер. Сегментарний рух 

стінок лівого шлуночка носив гіпокінетичний характер. 

Отже, обстежені пацієнти до лікування мали типові ознаки 

STEMI/NSTEMI, суттєвої різниці по підгрупах основної  групи та контрольної 

групи не встановлено, що об’єктивізувало подальшу роботу з пацієнтами. 

Перебіг захворювання був середньоважким. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРИМЕТАЗИДИНУ ТА L-

АРГІНІН/L-КАРНІТИНОВОГО КОМПЛЕКСУ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ 

STEMI/NSTEMI 

 

З метою дослідження впливу досліджуваних препаратів у пацієнтів зі 

STEMI та NSTEMI всіх обстежених хворих (100 чоловік) розподілили 

наступним чином: 

- Контрольну групу склали 25 хворих із діагнозом STEMI/NSTEMI, які 

отримували стандартну терапію згідно уніфікованих Протоколів надання 

медичної допомоги при STEMI та NSTEMI; 

- В основну групу включено 75 хворих із діагнозом STEMI/NSTEMI, яких 

розподілили у три підгрупи:  

• 1-а підгрупа – 25 хворих із діагнозом STEMI/NSTEMI, які на фоні 

стандартної терапії отримували препарат ТРИМЕТАЗИДИНУ; 

• 2-а підгрупа – 25 хворих із діагнозом STEMI/NSTEMI, які на фоні 

стандартної терапії отримували L-аргінін/L-карнітиновий комплекс 

(АЛК); 

• 3-я підгрупа – 25 хворих із діагнозом STEMI/NSTEMI, які на фоні 

стандартної терапії отримували комбінацію із двох досліджуваних 

препаратів. 

Виклад результатів дослідження проведено у відповідності із зазначеним 

розподілом пацієнтів, тобто спочатку представлені результати лікування 

контрольної групи, а відтак послідовно пацієнтів трьох підгруп основної групи. 

При цьому, при розрахунках відносного ризику результат лікування пацієнтів 

основної групи порівнювали із результатом, отриманим у контрольній групі.   
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3.1. Вплив стандартної терапії на динаміку клінічних, лабораторних та 

інструментальних ознак у пацієнтів контрольної групи 

3.1.1. Вплив стандартної терапії на динаміку клінічних ознак  

У контрольну групу дослідження включено 25 хворих із діагнозом 

STEMI/NSTEMI, лікування яких проводили без використання триметазидину, 

L-аргінін/L-карнітину, та їх поєднання. 

Основними ознаками, які використані для  оцінки терапевтичної 

ефективності досліджуваних препаратів вважали типовий больовий синдром 

(біль стискаючого або пекучого характеру загруднинної чи прекордіальної 

локалізації тривалістю ≥ 20 хвилин з іррадіацією в ліву руку, лопатку, плече, 

щелепу, тощо або без неї, який не минає після кількох прийомів 

нітрогліцерину), виражену загальну слабкість (mejapragia cordis), тахікардію, 

задишку або відчуття нестачі повітря. Стан гемодинаміки оцінювали за 

вираженістю ознак гострої серцевої недостатності за класифікаціями Killip та 

Forrester. Больовий синдром усунуто у 60,0% пацієнтів цієї підгрупи. Загальна 

слабкість та інші скарги повністю подолані у 40,0% хворих контрольної групи. 

  

3.1.2. Вплив стандартної терапії на динаміку електрокардіографічних 

критеріїв у пацієнтів контрольної групи  

У розробку включені показники девіації сегмента ST (елевація/депресія, 

ізоелектричне розташування) в момент поступлення пацієнта в клініку, 

наявність/відсутність патологічного зубця Q та наявність/відсутність 

гіпертрофії ЛШ, їх динаміка до завершення гострого інфаркту міокарда. При 

цьому для ідентифікації виявлених змін використані рекомендації ESC «Fourth 

universal definition of myocardial infarction» (2018). 

Величину елевації сегмента ST визначали в точці «І» через 0,08 с після 

точки «J» (див. розділ 2). Діагноз STEMI ставився за наявності нової елевації 

сегмента ST у двох суміжних відведеннях на ≥ 1 мм у всіх відведеннях, окрім 

V2-V3, де елевацією вважали підйом сегмента ST на ≥ 2 мм у чоловіків ≥ 40 
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років та ≥ 2,5 мм у чоловіків < 40 років. У жінок ознакою STЕМІ вважали 

підвищення ST на 1,5 мм вище ізолінії в будь-якому віці. 

Нову горизонтальну або низхідну депресію сегмента ST на ≥ 0,5 мм 

визначали в точці «І» у двох суміжних відведеннях. До уваги приймали також  

інверсію зубця Т в поєднанні з високим зубцем R вважали ознакою NSTEMI. 

Зубець Q, згідно «Fourth universal definition of myocardial infarction» (ESC-

2018), вважали патологічним за  наступних умов: 

- Будь-який зубець Q у відведеннях V2-V3 > 0,02 с, чи патерн типу QS у 

відведеннях V2-V3; 

- зубець Q ≥ 0,03 с та ≥ 1 мм глибини чи патерн типу QS у відведеннях I, II, 

aVL, aVF, V4-V6 у будь-яких двох суміжних відведеннях у такій 

послідовності: I, aVL, V1-V6, II, III, aVF; 

- зубець R > 0,04 с у V1-V2 та співвідношення R/S з конкордантно 

позитивними зубцями Т при відсутності порушення провідності. 

Гіпертрофію лівого шлуночка верифікували за наявності критеріїв 

Соколова-Лайона, індекса Корнелла і добутка ≥ 5 балів за шкалою Romhilt-

Estes.  

У табл. 3.1.1. представлена динаміка ЕКГ-критеріїв у пацієнтів 

контрольної групи. З представлених в табл. 3.1. даних видно, що стандартна 

терапія щодо елевації ST виявилася ефективною у 44 % пацієнтів та менш 

ефективною щодо динаміки депресії ST. 

Зубець Q при поступленні верифікований у 40 % пацієнтів групи 

контролю. У процесі лікування число таких пацієнтів збільшилося до 76 %. 

Менш динамічними в процесі лікування в групі контролю виявилися показники 

ГЛШ: її поява у 44 % хворих, може бути пов’язана із розвитком 

компенсаторних процесів у неішемізованих зонах міокарду та регресією зони 

ішемічного пошкодження. 
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Таблиця 3.1 

Результати дослідження динаміки ЕКГ-змін у пацієнтів контрольної групи 

ЕКГ-критерій При поступленні, 

% 

Після лікування, 

% 

Δ, % 

ST-елевація 60,0 16,0 -44,0 

ST-ізоелектричне 

розташування 

16,0 64,0 +48,0 

ST-депресія 24,0 20,0 -4,0 

Наявність 

патологічного Q  

40,0 76,0 +36,0 

Відсутність 

патологічного Q 

60,0 24,0 -36,0 

Наявність ГЛШ 16,0 64,0 +44,0 

Відсутність ГЛШ 84,0 40,0 -44,0 

 

Таким чином, назагал у пацієнтів контрольної групи найбільш позитивною 

виявилася динаміка елевованого сегмента ST, резолюція якого була клінічно 

значимою у 44 % пацієнтів.  

3.1.3. Вплив стандартної терапії на динаміку загально-клінічних, 

лабораторних та біохімічних показників сироватки крові 

 

Насамперед були оцінені ознаки резорбційно-некротичного синдрому 

(РНС), які залишаються важливими непрямим маркерами ішемічного 

пошкодження міокарда. Атеросклеротична обструкція коронарних артерій, 

нестабільність коронарного кровоплину внаслідок деструкції 

атеросклеротичної бляшки та тромбозу спричиняють порушення існуючої в 

нормі рiвноваги між потребою міокарда в киснi та його доставкою.  
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У дестабілізації ІХС істотне значення мають зниження адекватної 

дилатації коронарних артерій. За умови коронарної недостатностi, артерії не 

можуть у достатній мірі розширитись у відповідь на збільшення кисневих 

потреб міокарда, що посилює некроз ішемічного походження. При цьому 

інтенсифікується утворення прозапальних цитокінів та інших ‘учасників’ 

запалення. Проявом цих процесів є РНС, критеріями якого нами обрані рівні 

лейкоцитів, швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), активності АсАТ.  

У табл. 3.2 представлені результати дослідження динаміки показників РНС 

та інших основних показників сироватки крові. 

Таблиця 3.2 

Динаміка показників резорбційно-некротичного синдрому та інших 

біохімічних показників сироватки крові під впливом стандартної терапії 

Показник До лікування 

 

Після лікування Δ, % Р 

1 2 3 4 5 

Лейкоцити, Г/л 8,60 [7,40-11,40] 8,85 [7,45-10,10] +2,9 p=0,65 

Тромбоцити, Г/л 219,00  

[198,00-255,00] 

218,00  

[188,00-223,00] 

-0,5 P=0,21 

Еритроцити, Т/л 4,06±0,13 3,71±0,12 -8,7 P=0,06 

Гемоглобін, г/л 130,00   

[122,00-150,00] 

126,00  

[114,00-136,00] 

-3,1 P=0,31 

ШОЕ, мм/год 15,00 [6,00-20,00] 16,00 

 [10,00-23,00] 

+6,7 P=0,46 

Загальний білок, г/л 67,60 [65,20-72,50] 68,40 

 [65,20-70,40] 

+1,2 p=0,75 

Глюкоза, ммоль/л 6,30 [5,30-7,10] 5,50 [5,20-6,40] -12,7 P=0,21 

Креатинін, мкмоль/л 94,20 [84,90-109,90] 97,10 [86,90-103,90] +3,0 р=0,62 

Сечовина, ммоль/л 5,60 [4,80-8,30] 5,10 [4,10-6,90] -8,9 р=0,19 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

АсАТ, Од. 39,40 [29,70-59,50] 41,70 [28,90-70,20] +5,8 р=0,95 

Загальний 

холестерин, ммоль/л 

5,14±0,31 4,32±0,22 -16,0 р=0,03 

Триацилгліцерини, 

ммоль/л 

0,80 [0,70-1,43] 0,90 [0,71-1,10] +12,5 р=0,96 

Примітка. М±m – середнє значення та похибка (параметрична статистика); 

Ме [25 %-95 %] – медіана [нижній та верхній квартілі] (непараметрична 

статистика).  

Із даних, представлених в табл. 3.2 видно, що більшість показників суттєво 

не змінилися, при цьому спостерігалося недостовірне зниження рівня глікемії 

(на 12,7 %; р=0,21) та достовірне зниження рівня загального холестерину (на 

16,0 %; р=0,03). Водночас дещо зменшилась кількість еритроцитів (р=0,06), 

знизився рівень гемоглобіну (р=0,31), підвищився рівень креатиніну сироватки 

крові (р=0,62), посилилась активність АсАТ (р=0,95) та підвищився рівень 

триацилгліцеринемії (р=0,96). 

Таким чином, отримані результати вказують на те, що РНС під впливом 

стандартної терапії суттєво не зменшується. Разом із тим, у таких пацієнтів 

спостерігалася негативна тенденція до розвитку анемії (з чим може бути 

пов’язане поглиблення  метаболічної ішемії міокарда), підвищення рівня 

триацилгліцеринемії при одночасному зниженні концентрації загального 

холестерину в крові. З наведених вище даних можна припустити, що під 

впливом стандартної терапії змінюється співвідношення 

‘холестерин/триацилгліцерини’ в напрямку зменшення синтезу β-холестерину і 

посилення утворення ендогенних триацилгліцеринів. 
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3.1.4. Вплив стандартної терапії на динаміку міокардіонекрозу та 

міокардіофіброзу 

 

Доцільність використання тропоніну І в якості біологічного маркера 

ішемічного некрозу/пошкодження доведена багатьма рандомізованими 

клінічними дослідженнями.  

Приймаючи до уваги зазначене вище, рівень тропоніну І був включений в 

дослідження в якості маркера ішемічного пошкодження/некрозу 

кардіоміоцитів. За нашими даними, наприкінці курсу лікування рівень 

тропоніну І знизився з 12,50 [8,10-69,60] до 1,02 [0,20-4,56] нг/мл, тобто 

наблизився до нормального рівня (див. табл. 3.3). 

Вибір фібронектину в якості біомаркера фіброзоутворення обгрунтовано 

дослідженнями (Николаєнко Т.П., 2014; Лутай М.В. із співавт., 2004), з яких 

випливає, що процес фіброзоутворення, який лежить в основі формування 

постінфарктного рубця, контролює білок фібронектин. Надмірне 

фіброзоутворення (міокардіофіброз) зменшує площу життєздатного міокарда, 

що може призводити до зниження скоротливої здатності міокарда, глобальної 

ФВ ЛШ та прискореного розвитку хронічної серцевої недостатності (ХСН). 

У контрольній групі динаміка тропоніну І та фібронектину виявилася 

наступною (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Вплив стандартної терапії на динаміку тропоніну І та фібронектину 

Показник До лікування Після лікування Δ, % р 

Тропонін І, 

нг/мл 

12,50 [8,10-69,60] 1,02 [0,20-4,56] -91,8 p=0,001 

Фібронектин, 

нг/мл 

2,24±0,13 2,43±0,24 +8,4 P=0,29 

Примітка. р=достовірність різниці даних. 
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Рис. 3.1. Динаміка середніх рівнів тропоніну І та фібронектину під 

впливом стандартної терапії в контрольній групі 

 

З табл. 3.3 та рис. 3.1 видно, що динаміка тропоніну І була позитивною на 

91,8%, тобто у 12,3 рази (р=0,000). Рівень фібронектину у пацієнтів контрольної 

групи не мав тенденції до зниження. Більше того, у 24 із 25 пацієнтів в процесі 

лікування рівень фібронектину зріс, проте підвищення не було значним – на 

8,4% (р=0,29).  

Отже, дослідження динаміки тропоніну І та фібронектину свідчать про те, 

що стандартна терапія  STEMI/NSTEMI є недостатньо ефективною щодо 

регресії зони ішемічного пошкодження та стримуванння фіброзоутворення. 

Підвищення в процесі лікування рівня фібронектину сироватки крові не дає 

підстав для висновку про регресію зони нежиттєздатного міокарда.  

 

3.1.5. Вплив стандартної терапії на динаміку процесів ремоделювання 

лівого шлуночка, скоротливість міокарда та міокардіальний резерв  

 

Визначення маси міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) індексу маси 

міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) та відносної товщини стінки ЛШ 
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(ВТСЛШ) індексів скоротливої функції (ІСФ) та залишкового міокардіального 

резерву (ІЗМР) проводили розрахунковими способами за первинними даними 

ЕхоКГ.  

 У табл. 3.4 представлені результати дослідження динаміки показників 

ремоделювання/гіпертрофії ЛШ у хворих контрольної групи. 

Таблиця 3.4 

Динаміка показників ремоделювання, гіпертрофії ЛШ, скоротливості та 

міокардіального резерву під впливом стандартної терапії 

Показник До лікування Після лікування Δ, % р 

ММЛШ 308,77 [261,98-327,64] 247,79 [236,42-305,28] -19,8 p=0,08 

ІММЛШ 151,21 [137,63-167,79] 129,84 [118,25-167,47] -14,2 р=0,000 

ВТСЛШ 0,35 [0,34-0,37] 0,32 [0,28-0,36] -8,6 р=0,008 

ІСФ 0,92 [0,79-1,01] 0,94 [0,87-1,02] +2,1 р=0,26 

ІЗМР 0,51 [0,49-0,55] 0,51 [0,49-0,53] 0 р=0,26 

ФВ ЛШ 48,05 [44,15-50,28] 48,64 [46,77-50,60] +1,2 р=0,26 

Примітка: р – достовірність різниці даних. 

На рис. 3.2 представлена діаграма динаміка ІММЛШ та ВТСЛШ. 

   

Рис. 3.2. Динаміка ІММЛШ та ВТСЛШ 
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З наведених в табл. 3.4 та рис. 3.2 даних  видно, що в пацієнтів контрольної 

групи ІММЛШ зменшився в напрямку до норми у процесі лікування засобами 

базової терапії на 14,2% (р=0,000), однак це зниження не досягло значень 

норми (≤115 г/м2 у чоловіків та ≤95 г/м2 у жінок). У той же час, патологічне 

ексцентричне ремоделювання ЛШ (спостерігалося у 22 з 25 пацієнтів 

контрольної групи) посилилось на 8,6 % (р=0,008), що є свідченням 

недостатньої ефективності терапії хворих контрольної групи, оскільки суттєвої 

регресії ремоделювання не наступило. 

Результати досліждення показали, що ІСФ в процесі лікування мав 

тенденцію до поліпшення: 0,92 [0,79-1,01] до лікування та 0,94 [0,87-1,02] після 

лікування. Разом із тим, збільшення ІСФ є недостовірним (р=0,26). ІЗМР ЛШ у 

хворих контрольної групи також суттєво не змінився – 0,51 [0,49-0,55] до 

лікування та 0,51 [0,49-0,53] після лікування (р=0,26). 

WMSI у контрольній групі до лікування становив 1,94±0,02. Після курсу 

стандартної терапії цей показник достовірно зріс до 2,17±0,03 (р=0,028), тобто 

на 11,8 %. Розрахункова фракція викиду також суттєво не змінилась – 48,05 

[44,15-50,28] % до лікування та 48,64 [46,77-50,60] % після лікування. При 

цьому ФВWMSI зменшилась із 41% до 35 %, що підтверджувало прогресування 

систолічної дисфункції лівого шлуночка у пацієнтів контрольної групи.  

Для ілюстрації недостатньої ефективності стандартної терапії наводимо 

клінічний випадок №1. 

 

3.1.6. Клінічний випадок №. 

Пацієнт С., 59 років, поступив у відділення АзПІТ зі скаргами на 

стискаючий та пекучий біль за грудниною, який іррадіював у ліву лопатку, 

тривав довше 30 хв. Пульс і ЧСС становили 64 уд/хв, АТ – 140/70 мм.рт.ст. На 

ЕКГ: елевація сегмента ST на 4 мм, наявний патологічний зубець Q з 

локалізацією виявлених змін у нижніх, передньо-септальних та верхівкових 

сегментах ЛШ. Клінічний та біохімічний аналіз крові: еритроцити – 4,2 Т/л, 
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гемоглобін – 130 г/л, лейкоцити – 7,5 Г/л, тромбоцити – 210 Г/л, ШОЕ – 14 

мм/год, холестерин – 3,3 ммоль/л, триацилгліцерини – 0,49 ммоль/л, тропонін І 

– 40,49 нг/мл, фібронектин – 1,308 нг/мл.   

ЕхоКГ: розрахункова ФВ ЛШ – 50,62 %, ІММЛШ – 136 г/м2, ІЗМР – 0,49 

(обмеження резерву); систолічна екскурсія міокарду МШП – 0,04 см (акінезія), 

систолічна екскурсія міокарду задньої стінки ЛШ – 0,1 см (гіпокінезія).  

WMSI: нормокінезія = 6 х 1 = 6 балів             акінезія = 5 х 3 = 15 балів 

 гіпокінезія = 5 х 2 = 10 балів                дискінезія = 0 х 4 = 0 балів. 

Сумарно: 31 бал. WMSI = 31/16=1,9; ФВWMSI= 41 %. 

Діагноз: ІХС. Гострий інфаркт міокарду із елевацією сегмента ST із 

локалізацією в нижніх, перетинкових та верхівкових сегментів ЛШ. 

Призначення: 

1. Кардіореабілітація за І-ю фазою, дієта; 

2. Антитромботична терапія: АСК 300 мг/д 3 дні поспіль, у подальшому – 100 

мг/добу всередину; клопідогрель 300 мг в перший день, надалі – по 75 мг/добу; 

еноксапарин по 0,1 мг/10 кг підшкірно кожні 12 год; 

3. Пантопразол по 40 мг всередину вранці. 

4. Метопролол по 25 мг всередину двічі на день. 

5. Інгібітор мінералокортикоїдних рецепторів еплеренон по 25 мг 1 р/добу 

всередину. 

6. Ізосорбіду-динітрат по 20 мг двічі на добу 

7. Аторвастатин по 40 мг/добу всередину. 

Динаміка основних клініко-лабораторних показників: 

- больовий синдром подолано 

повністю; 

- ЧСС: 64 уд/хв → 60 уд/хв; 

- АТ: 140/70 мм.рт.ст. → 110/70 

мм.рт.ст.; 

- сегмент ST: резолюція 50 %; 
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- зубець Q: зниження амплітуди на 

50 %; 

- еритроцити: 4,2 Т/л → 4,0 Т/л; 

- гемоглобін: 130,0 г/л → 128,0 г/л; 

- лейкоцити: 7,5 Г/л → 8,4 Г/л; 

- тромбоцити: 210,0 Г/л → 200,0 

Г/л; 

- ШОЕ: 14 мм/год → 23,0 мм/год; 

- холестерин: 3,3 ммоль/л → 3,0 

ммоль/л; 

- триацилгліцерини: 0,49 ммоль/л 

→ 0,51 ммоль/л; 

- тропонін І: 40,48 нг/мл → 33,9 

нг/мл; 

- фібронектин: 1,308 нг/мл → 

1,462 нг/мл; 

- розрахункова ФВ: 50,6 % → 50,3

 

Динаміка сегментарної скоротливості міокарда: 

  

   До лікування     Після лікування 

WMSI: нормокінезія 6 х 1 = 6 балів 

             гіпокінезія 5 х 2 = 10 балів 

             акінезія 5 х 3 = 15 балів 

            дискінезія 0 х 4 = 0 балів 

Сумарно: 31 бал/16 сегментів = 1,9 

ФВ ЛШ = 41 % 

WMSI: нормокінезія 4 х 1 = 4 балів 

             гіпокінезія 6 х 2 = 12 балів 

             акінезія 6 х 3 = 18 балів 

            дискінезія 0 х 4 = 0 балів 

Сумарно: 34 бали/16 сегментів = 2,1 

ФВ ЛШ = 35 % 

 

Резюме: - поліпшення клініко-лабораторних показників; 
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- сегментарна скоротливість міокарду знизилася; 

- побічних ефектів від медикаментозної терапії не спостерігалось; 

- процес фіброзоутворення суттєво не змінився; 

- алгоритм WMSI підтвердив недостатній вплив стандартної терапії на 

сегментарну та глобальну ФВ ЛШ. 

Отже, лікування хворих за STEMI/NSTEMІ засобами стандартної терапії 

було ефективним щодо клінічного перебігу STEMI, зниження рівня тропоніну І, 

зменшення маси міокарда ЛШ, однак виявилося недостатнім стосовно 

подолання ексцентричного ремоделювання ЛШ. При цьому індекси 

сегментарної скоротливості та глобальної фракції викиду, визначеної через 

WMSI не мали позитивної динаміки. 

 

3.2. Вплив триметазидину в контексті стандартної терапії на динаміку 

клінічних ознак, лабораторних та інструментальних показників у 

пацієнтів зі STEMI/NSTEMI 

 

3.2.1. Вплив триметазидину на динаміку клінічних ознак у пацієнтів 1-

ї основної підгрупи 

 

Пацієнти, яким на фоні стандартної терапії призначали препарат 

триметазидин (по 20 мг тричі на день всередину впродовж 3-4-х тижнів), були 

включені в 1-у основну підгрупу, кількістю 25 осіб. Ефективність лікування 

оцінювали шляхом порівняння отриманих результатів із такими ж показниками 

групи контролю. 

 У пацієнтів підгрупи триметазидину після лікування больовий синдром 

(рис. 3.3) із характерними ознаками повністю вщухав у 84% пацієнтів, проти 

60,0 % в групі контролю. Загальна слабкість після лікування спостерігалася у 9 

із 25 пацієнтів, у яких вона була наявною і до лікування, тобто терапевтична 

схема виявилася ефективною у 64,0 % хворих. Диспнеїстичні явища повністю 
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минули у всіх пацієнтів, які відзначали такі скарги при поступленні. Таким 

чином, антиішемічна ефективність досліджуваного препарату  за динамікою 

больового синдрому та загальної слабкоісті є вищою на 24,0 % у порівнянні із 

групою контролю, що є свідченням позитивної динаміки клінічних ознак під 

впливом досліджуваного препарату. 

 

Рис. 3.3. Динаміка больового синдрому під впливом триметазидину. 

 

3.2.2. Вплив триметазидину на динаміку електрокардіографічних 

критеріїв 

 

Динаміка показників ЕКГ у пацієнтів, які отримували препарат 

триметазидин в доповнення до стандартної терапії, у порівнянні із групою 

контролю виявилась наступною. 

Динаміка резолюції елевованого сегмента ST виявилася недостовірною 

(ВР=0,57 [95 %ДІ 0,26-1,23; р=0,33]). Схожа, але менш виражена динаміка була 

і стосовно депресії сегмента ST (ВР=0,86 [95% ДІ 0,50-1,48]; р=0,50). 

Стосовно зубця Q, динаміка його виявилась достовірно позитивною 

(ВР=0,73 [95 %ДІ 0,87-0,93; р=0,03]). Показник же ГЛШ мав лише тенденцію до 

регресії (ВР=0,93 [95 %ДІ 0,78-1,11; р=0,50]). Отже, долучення до стандартної 

схеми терапії препарату триметазидину є ефективним в контексті зменшення 

амплітуди патологічного зубця Q (див. табл. 3.5). 

триметазидин 
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Результати дослідження ЕКГ-показників 1-ї основної підгрупи 

продемонстровані на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. Динаміка ЕКГ-критеріїв під впливом триметазидину 

Таблиця 3.5 

Результати дослідження впливу триметазидину на динаміку ЕКГ 

критеріїв 

ЕКГ-критерії 1-а основна підгрупа Δ, % vs група 

контролю, 

% 

р 

до лікування, 

% 

після 

лікування, % 

ST-елевація 52,0 8,0 -44,0 -44,0 р=0,33 

ST-

ізоелектричний 

8,0 76,0 +68,0 +48,0 р=0,26 

ST-депресія 40,0 16,0 -24,0 -4,0 р=0,50 

Зубець 

Q 

наявний 52,0 48,0 -4,0 +36,0 р=0,03 

відсутній 48,0 52,0 +4,0 -36,0 р=0,03 

ГЛШ наявна 20,0 56,0 +36,0 +44,0 р=0,50 

відсутня 80,0 44,0 -36,0 -44,0 р=0,50 

Примітка. р – достовірність різниці даних. 

Як видно із рис. 3.4, долучення до стандартної терапії триметазидину 

сприяє позитивній динаміці амплітуди патологічного зубця Q. У випадку ж 

елевації чи депресії сегмента ST не спостерігалась тенденція до позитивної 
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динаміки, статистичний аналіз не підтвердив таких змін. Динаміка ГЛШ, як і 

девіацій сегмента ST, теж не мала тенденції до регресії. Таким чином, 

триметазидин є ефективним щодо позитивної динаміки зони некрозу, проте не 

впливає на сегмент ST та ЕКГ-критерії ГЛШ. 

 

3.2.3. Вплив триметазидину на динаміку лабораторних та біохімічних 

показників сироватки крові 

 

З метою вирішення завдань даного розділу, в розробку включені аналогічні 

показники, що оцінювалися у пацієнтів контрольної групи (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Динаміка основних клінічних та біохімічних показників сироватки крові у 

пацієнтів першої підгрупи 

Показник До лікування Після лікування Δ, % по 

групі 

Δ, % від 

контролю 

1 2 3 4 5 

Лейкоцити, Г/л 6,20 

 [5,20-9,60] 

6,90  

[6,10-8,40] 

+11,2 

р=0,62 

-22,1 

р=0,001 

Тромбоцити, Г/л 225,56±5,304 216,28±4,08 -4,2 

р=0,17 

-0,8 

р=0,55 

Еритроцити, Т/л 3,85±0,08 3,99±0,08 +3,6 

р=0,26 

+7,5 

р=0,11 

Гемоглобін, г/л 126,28±3,43 131,44±2,98 +4,0 

р=0,26 

+4,3 

р=0,14 

ШОЕ, мм/год 15,00  

[10,00-20,00] 

11,00  

[9,00-15,00] 

-26,6 

р=0,11 

-31,3 

р=0,011 

Загальний білок, г/л 67,60 

 [65,20-72,50] 

68,40  

[65,20-70,40] 

+1,2 

р=0,10 

0  

р=0,31 
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Продовження таблиці 3.6 

1 2 3 4 5 

Глюкоза, ммоль/л 5,60  

[4,90-6,80] 

5,10  

[5,00-6,10] 

-9,0 

р=0,22 

 

-7,3 

р=0,12 

 

Креатинін, 

мкмоль/л 

97,60  

[87,00-109,70] 

89,30  

[80,50-98,40] 

-8,64 

р=0,07 

-8,4 

р=0,034 

Сечовина, ммоль/л 5,50 

 [4,50-6,80] 

4,60  

[4,10-5,40] 

-16,4 

р=0,15 

-9,9 

р=0,32 

АсАТ, Од. 47,30  

[33,80-74,60] 

28,40 

 [24,50-37,80] 

-40,0 

р=0,001 

-31,9 

р=0,018 

Заг. холестерин, 

ммоль/л 

5,13±0,20 4,44±0,13 -13,5 

р=0,000 

+2,7 

р=0,59 

Триацилгліцерини, 

ммоль/л 

1,27±0,11 1,21±0,07 -4,8 

р=0,68 

+34,4 

р=0,010 

 Примітка. р – достовірність різниці даних. 

З наведених у табл. 3.6 даних випливає, що у пацієнтів, які на фоні 

стандартної терапії отримували триметазидин, більш суттєвим є підвищення 

рівня гемоглобіну, ніж у групі контролю (р=0,14), зниження ШОЕ (на 26,6 % 

проти підвищення на 6,7 % в групі контролю), зниження рівня креатиніну 

(зниження на 8,6 % проти підвищення на 3,0 % в контрольній групі), та 

сечовини (на 16,4 % проти зниження на 8,9% в групі контролю). Позитивною 

також виявилася динаміка АсАТ, яка зменшилась на 40%  проти підвищення на 

5,8 % в групі контролю (р=0,018). На 4,8 % знизився рівень тригліцеринів  

проти підвищення на 12,5 % у групі контролю (р=0,010). 

Таким чином, долучення до стандартної терапії STEMI/NSTEMI 

триметазидину призводить до більш ефективної редукції резорбційно-

некротичного синдрому, ніж це спостерігалося у пацієнтів контрольної групи. 

Це стосується насамперед ефективного зниження кардіоспецифічного фермента 
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АсАТ з 47,30 [33,80-74,60] до 28,40 [24,50-37,80], ШОЕ – з 15,00[10,00-20,00] до 

11,00 [9,00-15,00], та креатиніну – з 97,60 [87,00-109,70] до 89,30 [80,50-98,40].  

 

3.2.4. Вплив триметазидину на біомаркери міокардіонекрозу та 

міокардіофіброзу 

 

Результати дослідження динаміки тропоніну І та фібронектину у пацієнтів 

1-ї основної підгупи, які на фоні стандартної терапії отримували триметазидин 

наведені у табл. 3.7 та рис. 3.5. 

Таблиця 3.7 

Динаміка маркерів некрозу та фіброзу у пацієнтів першої основної 

підгрупи 

Показник До лікування Після лікування Δ, % по 

групі 

Δ, % від 

контролю 

Тропонін І, 

нг/мл 

18,60 [9,74-34,20] 1,20 [0,70-2,10] -93,6 

р=0,001 

+17,6 

p=0,83 

Фібронектин, 

нг/мл 

1,89 [1,76-2,16] 1,90 [1,78-2,20] +0,5 

р=0,72 

-21,9 

p=0,05 

Примітка. р – достовірність різниці даних. 

 

 

Рис. 3.5. Динаміка рівнів тропоніну І та фібронектину у першій підгрупі 
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Рис. 3.6. Відносний ризик несприятливого результату підвищеного рівня 

фібронектину під впливом триметазидину. 

 

Із даних, наведених у табл. 3.7 та рис. 3.5 – 3.6 видно, що динаміка 

середніх значень тропоніну І та фібронектину була позитивною. При 

покроковому аналізі встановлено, що під впливом триметазидину в 1-й підгрупі 

рівень фібронектину зменшувався у 32,0 % хворих, у той час як у групі 

контролю він зростав у 24 із 25 пацієнтів. Рівень тропоніну І зменшився у 15,5 

разів проти 12,3-кратного зниження у контрольній групі. 

Таким чином, долучення до стандартної терапії триметазидину суттєво 

зменшує рівень тропоніну І та сприяє зниженню відносного ризику динаміки 

фібронектину у 32 % пацієнтів (ВР=0,31 [95 % ДІ 0,12-0,82; р=0,05] при 

відсутності такої динаміки в групі контролю. 

 

3.2.5. Вплив триметазидину на динаміку процесів ремоделювання 

лівого шлуночка, скоротливість міокарда, міокардіальний резерв та 

фракцію викиду лівого шлуночка 

 

Вплив триметазидину на процеси ремоделювання оцінювали за динамікою 

ММЛШ, ІММЛШ, ВТСЛШ, ІСФ та ІЗМР. Дані представлені у табл. 3.8.  

Із представлених у табл. 3.8 та рис. 3.7 даних видно, що у пацієнтів 1-ї 

підгрупи спостерігається очевидна позитивна динаміка показників ММЛШ та 

ІММЛШ (-21,2 %; р=0,000). Із варіантів ремоделювання ЛШ у пацієнтів цієї 

триметазидин 



96 
 

 
 

підгрупи, як і в контрольній групі, превалював ексцентричний тип зміни 

геометрії ЛШ, який не мав суттєвої динаміки у процесі лікування. 

 

Таблиця 3.8 

Динаміка показників ремоделювання та гіпертрофії лівого шлуночка у 

пацієнтів першої основної підгрупи 

Показник До 

лікування 

Після 

лікування 

Δ, % по групі Δ, % від 

контролю 

ММЛШ 391,76±13,21 308,94±11,17 -21,2 р=0,000 +24,6 р=0,03 

ІММЛШ 200,63±6,15 158,13±5,04 -21,2 р=0,000 +21,7 р=0,000 

ВТСЛШ 0,41±0,01 0,41±0,01 0 р=0,74 +28,1 р=0,000 

ІСФ 0,95±0,02 1,06±0,03 +11,5 р=0,006 +12,7 р=0,051 

ІЗМР 0,51±0,006 0,48±0,007 -5,9 р=0,006 -5,9 р=0,051 

ФВ ЛШ 48,43±0,60 51,27±0,78 +5,8 р=0,006 +5,4 р=0,051 

Примітка. р – достовірність різниці даних. 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка ІММЛШ та ФВ до та після лікування в першій підгрупі 
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Динаміку ж індексу скоротливості міокарда та міокардіального резерву 

групи оцінювали за тими ж показниками, що і в контрольній групі. ФВ ЛШ у 

пацієнтів 1-ї підгрупи збільшилась на 5,9 % (р=0,051) із (48,43±0,60) % до 

(51,27±0,78) % проти зростання лише на 1,2 % в групі контролю. 

Стосовно скоротливості міокарда, як видно із табл. 3.8, у пацієнтів 1-ї 

підгрупи спостерігається достовірне поліпшення міокардіальної скоротливості 

на 12,7 % у порівнянні із контрольною групою (р=0,051). ІЗМР у пацієнтів обох 

груп при поступленні свідчив про обмеження міокардіального резерву. Після 

курсу терапії, ІЗМР у пацієнтів 1-ї підгрупи мав позитивну динаміку – 

міокардіальний резерв збільшився на 5,9 % (р=0,006), у той час як у пацієнтів 

контрольної групи цей показник залишався без змін. 

Таким чином, наведені вище результати дають підстави вважати, що у 

пацієнтів зі STEMI/NSTEMI, яким до засобів стандартної терапії додавали 

препарат триметазидин спостерігається: 

1. більш виражена, ніж у контрольній групі, позитивна динаміка 

больового синдрому, регресія зубця Q, ознак резорбційно-

некротичного синдрому, патологічних змін геометрії ЛШ; майже у 

третини (26%) пацієнтів відбувається регресія ексцентричного 

ремоделювання, проти відсутності такої динаміки в контрольній групі; 

2. підвищення фракції викиду ЛШ більш виражене, аніж у групі 

контролю (5,8 % проти 1,2 %, р=0,051); 

3. суттєве підвищення індексу скоротливої функції міокарда на 11,5 % 

проти 2,1% в контрольній групі (р=0,051); 

4. позитивна динаміка міокардіального резерву на 5,9 % проти 

відсутності якої-небудь динаміки цього показника в групі контролю. 

Динаміка WMSI підтвердила достовірність більш вираженого позитивного 

впливу триметазидину на біомеханіку міокардіальної скоротливості: 

зменшення на 2,6 % із 1,96±0,03 до 1,93±0,02 (р=0,60). Відносний ризик (ВР) 

негативного результату при цьому склав 0,20 [0,08-0,50] (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Відносний ризик негативного результату при аналізі показника 

WMSI. 

При цьому тест Манна-Уїтні показав, що різниця показника WMSI -11,1% 

між контрольною групою та 1-ю підгрупою була достовірною (р=0,014). 

 

3.2.6. Клінічний випадок №2 

 

Пацієнтка Г., 48 років, поступила у відділення АзПІТ ОККЦ зі скаргами на 

біль тиснучого характеру, загруднинної локалізації з іррадіоацією в ліву руку та 

щелепу, який виник раптово на фоні спокою, тривав 40-45 хв та не вщух після 

прийому нітрогліцерину. При поступленні пульс і ЧСС – 81 уд/хв, АТ – 160/90 

мм.рт.ст. На ЕКГ: елевація сегмента ST в 5 мм у відведеннях I, aVL, V1-V5. 

Рівень тропоніну І – 111 нг/мл.  

Діагноз: ІХС. Гострий інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST із 

локалізацією в передньо-перетинково-верхівкових та бокових сегментах ЛШ. 

ЕхоКГ: ФВ ЛШ = 50 %, ІММЛШ – 219 г/м2, ВТСЛШ – 0,43 см, систолічна 

екскурсія міокарду – 0,2 см; ІЗМР – 0,50 (обмеження міокардіального резерву). 

Клінічний та біохімічний аналізи крові: еритроцити – 3,4 Т/л, гемоглобін – 

115 г/л, лейкоцити – 4,0 Г/л, тромбоцити – 231 Г/л, холестерин – 7,3 ммоль/л, 

триацилгліцерини – 1,49 ммоль/л. Фібронектин – 1,322 нг/мл. 

Призначено:  

1. дієта; 

2. АСК 300 мг/д перші 3 доби, 

надалі – по 100 мг/д; 

3. Клопідогрель 300 мг в 

першу добу, надалі – 75 

мг/добу; 

триметазидин 
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4. Еноксапарин по 0,1 мг/10 кг 

підшкірно кожні 12 год; 

5. Пантопразол 20 мг/д 

вранці; 

6. Метопролол по 50 мг двічі 

на добу; 

7. Аторвастатин 40 мг/добу; 

8. Еплеренон 25 мг/добу 

вранці; 

9. Ізосорбіду-динітрат по 20 мг 

двічі на добу 

10. Триметазидин по 20 мг 

тричі на добу per os.

WMSI: нормокінезія =3 х 1 = 3 балів 

 гіпокінезія = 8 х 2 = 16 балів  

 акінезія = 5 х 3 = 15 балів 

 дискінезія = 0 х 4 = 0 балів. 

Сумарно: 34 бали / 16 сегментів = 2,1 ум.од. 

ФВWMSI ЛШ = 35 %. ФВ ЛШ за даними ЕхоКГ = 50%. Сегментарна 

скоротливість знижена. 

Динаміка основних показників: 

11. ЧСС: 81 уд/хв → 56 уд/хв; 

12. АТ: 160/90 → 120/80; 

13. Резолюція ST: 45% 

(часткова); 

14. Еритроцити: 3,4 → 3,6 Т/л; 

15. Гемоглобін: 115 → 127 г/л; 

16. Лейкоцити: 4,0 → 6,4 Г/л; 

17. Тромбоцити: 231,0 →249,0 

Г/л; 

18. Холестерин: 7,3 → 6,1 

ммоль/л; 

19. Триацилгліцерини: 1,49 → 

1,18 ммоль/л; 

20. Тропонін І: 111 → 2,1нг/мл; 

21. Фібронектин: 1,322 → 1,397 

нг/мл; 

22. ЕхоКГ: ФВ ЛШ 50 → 56%.

 Динаміка сегментарної скоротливості: 
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   До лікування    Після лікування 

 

WMSI: нормокінезія 6 х 1 = 6 балів 

             гіпокінезія 5 х 2 = 10 балів 

             акінезія 5 х 3 = 15 балів 

            дискінезія 0 х 4 = 0 балів 

Сумарно: 34 бали/16 сегментів = 2,1 

ФВ ЛШ = 35% 

WMSI: нормокінезія 6 х 1 = 6 балів 

             гіпокінезія 7 х 2 = 14 балів 

             акінезія 3 х 3 = 9 балів 

            дискінезія 0 х 4 = 0 балів 

Сумарно: 29 бали/16 сегментів = 1,8 

ФВ ЛШ = 43% 

 

Таким чином, поєднання стандартної терапії із триметазидином суттєво 

впливає на динаміку клінічних, лабораторних ЕКГ- та ЕхоКГ – ознак 

STEMI/NSTEMI. При цьому спостерігається зменшення ішемічного 

пошкодження міокарда, свідченням чого є повне усунення болю в перші 7 днів 

лікування у 84% хворих. Водночас відбувається регресія зубця Q, знижується 

рівень тропоніну І, активності АсАТ, інтенсивності фіброзоутворення, 

підвищується сегментарна скоротливість та глобальна ФВ ЛШ. Однак у таких 

пацієнтів не спостерігалося повної (≥75%) резолюції сегмента ST в перші дні 

лікування, що, власне й стало підставою до пошуку засобів, які б прискорювали 

зменшення розмірів периінфарктної зони, що  важливо для подальшого 

збереження площі життєздатного міокарда. 
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3.3. Вплив комбінації L-аргініну та L-карнітину на динаміку 

клінічних, лабораторних та інструментальних показників у хворих зі 

STEMI/NSTEMI 

 

3.3.1. Вплив комбінації L-аргініну та L-карнітину на динаміку 

клінічних ознак у пацієнтів другої основної підгрупи 

Пацієнти, яким на фоні стандартної терапії було призначено комплексний 

препарат із вмістом L-аргініну та L-карнітину гідрохлориду, були включені у 

другу підгрупу основної групи дослідження – 25 осіб із діагнозом 

STEMI/NSTEMI. Хворі підгрупи L-аргініну/L-карнітину суттєво не 

відрізнялися ні за гендерними, ні за віковими особливостями від попередніх. 

Отримані результати, які давали можливість оцінити ефективність лікування 

хворих зі STEMI/NSTEМI, порівнювали з такими ж критеріями, що встановлені 

і в попередніх підгрупах та групі контролю. 

У пацієнтів 2-ї підгрупи антиішемічна дія препарату виявилась 

аналогічною такій у 1-й підгрупі (група триметазидину)– 84% пацієнтів 

відзначили повну регресію больового синдрому та переважання ознак гострої 

серцевої недостатності (84% проти 64% позитивних результатів у групі 

контролю). Виражена загальна слабкість минула у 52% хворих підгрупи L-

аргініну/L-карнітину проти 40% у контрольній групі та 64% у хворих підгрупи 

триметазидину. Таким чином, динаміка клінічних ознак у цілому є кращою у 

порівнянні із групою контролю, проте за динамікою загальної слабкості 

поступалася результатам, отриманим в підгрупі триметазидину на  12%. 

 

3.3.2. Вплив L-аргінін/L-карнітинового комплексу на динаміку 

електрокардіографічних критеріїв 

Результати дослідження впливу L-аргінін/L-карнітинового комплексу на 

динаміку ЕКГ-критеріїв виявилися наступними (табл. 3.9, рис. 3.8). 

Інтерпретуючи дані табл. 3.9 та рис. 3.9 є підстави для висновку про кращу 

резолюцію сегмента ST (ВР=0,25 [95% ДІ 0,09-0,71; р=0,17]) порівняно із 
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групою контролю. Обнадійливою є також динаміка зубця Q (ВР=0,83 [95% ДІ 

0,66-1,04; р=0,06])  та ГЛШ (ВР=0,82 [95% ДІ 0,68-1,00; р=0,38]). 

 

Рис. 3.9. Динаміка відносного ризику несприятливих результатів ЕКГ-

критеріїв під впливом L-аргінін/L-карнітинового комплексу.  

Таблиця 3.9 

Динаміка ЕКГ-ознак під впливом L-аргінін/L-карнітинового комплексу 

ЕКГ-критерій 2-а основна підгрупа Δ, % 

по 

групі 

vs групa 

контролю, 

% 

р 

до лікування, 

% 

після 

лікування, % 

ST-елевація 72,0 4,0 -68,0 44,0 р=0,17 

ST-ізоелектричний 4,0 84,0 +80,0 48,0 р=0,09 

ST-депресія 32,0 12,0 -20,0 4,0 р=0,33 

Зубець Q наявний 44,0 52,0 +8,0 36,0 р=0,06 

відсутній 56,0 48,0 -8,0 36,0 р=0,06 

ГЛШ наявна 28,0 52,0 +24,0 44,0 р=0,38 

відсутня 72,0 48,0 -24,0 44,0 р=0,38 

Примітка. р – достовірність різниці даних. 

 

Представлені в табл. 3.9 дані ілюструють добре виражену позитивну 

динаміку елевації (68,0 % проти 44,0 % в групі контролю) та депресії (20,0 % 

проти 4,0 % в групі контролю) сегмента ST, що підтверджує позитивний вплив 

L-аргінін/L-карнітину на динаміку ЕКГ-ознак ішемічного пошкодження. 
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3.3.3. Вплив L-аргінін/L-карнітинового комплексу на динаміку 

лабораторних та біохімічних показників сироватки крові 

 

З метою уніфікації дослідження і вирішення завдань даного підрозділу та 

для успішного аналізу отриманих результатів оцінки ефективності лікування 

при застосуванні L-аргінін/L-карнітину за основу для порівняння взято 

аналогічні показники що і в попередніх групах (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

Дані динаміки основних клінічних та біохімічних показників сироватки 

крові під впливом L-аргінін/L-карнітинового комплексу 

Показник до лікування після лікування Δ, % по 

групі  

Δ,% від 

контролю 

1 2 3 4 5 

Лейкоцити, Г/л  9,28±0,55 7,15±0,32 -23,0 

р=0,001 

-19,3 

р=0,000 

Тромбоцити, Г/л 258,00 [210,00-

281,00] 

214,00 [204,00-

225,00] 

-10,1 

р=0,16 

-1,9 

р=0,50 

Еритроцити, Т/л 3,80 [3,70-4,10] 3,70 [3,40-3,80] -2,7 

р=0,28 

-0,3 

р=0,61 

Гемоглобін, г/л 122,00 [115,00-

133,00] 

128,00 [121,00-

134,00] 

+4,9 

р=0,26 

+1,5 

р=0,44 

ШОЕ, мм/год 19,00 [12,00-

15,00] 

11,00 [10,00-

20,00] 

-42,2 

р=0,11 

-31,3 

р=0,31 

Загальний білок, 

г/л 

70,87±1,23 70,54±0,90 -0,5 

р=0,83 

+3,1 

р=0,11 

Глюкоза, ммоль/л 5,30 [4,70-6,30] 4,90 [4,60-5,60] -7,6 

р=0,29 

-11,0 

р=0,01 
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Продовження таблиці 3.10 

1 2 3 4 5 

Креатинін, 

мкмоль/л 

96,71±2,66 91,30±1,79 -5,6 

р=0,09 

-6,0 

р=0,14 

Сечовина, 

ммоль/л 

6,70 [5,10-7,10] 5,40 [4,90-6,10] -19,5 

р=0,11 

+5,8 

р=0,82 

АсАТ, Од 46,70 [39,60-

105,50] 

29,10 [20,70-

39,30] 

-37,7 

р=0,0001 

-30,3 

р=0,03 

Заг.холестерин, 

ммоль/л  

5,00 [4,20-6,10] 4,50 [4,10-4,80] -10,0 

р=0,05 

+4,1 

р=0,45 

Тригліцерини, 

ммоль/л 

1,13 [0,86-1,71] 1,18 [0,99-1,74] +4,4 

р=0,69 

+31,1 

р=0,002 

 Примітка. р – достовірність різниці даних. 

 

Рис. 3.10 Динаміка відносного ризику несприятливої динаміки рівня 

лейкоцитів під впливом L-аргінін/L-карнітину.  

 

З наведених у табл. 3.10 та рис. 3.10 даних видно, що долучення до 

стандартної схеми терапії L-аргінін/L-карнітину сприяє нормалізації рівня 

лейкоцитів та активності АсАТ. Важливо відмітити, що застосування L-

аргінін/L-карнітину у порівнянні із контрольною групою має певні переваги 

стосовно динаміки ензиму АсАТ, рівень якого зменшився на 30,3 % у 

порівнянні із групою контролю. Зменшення лейкоцитозу в підгрупі L-аргінін/L-

карнітину було на 19,3 % більш вираженим, ніж у групі контролю (р=0,000). 

L-аргінін/L-

карнітин 



105 
 

 
 

Серед інших лабораторних показників звертає на себе увагу зниження рівнів 

креатиніну, холестеринемії, підвищення рівня гемоглобіну. 

Таким чином, отримані результати дають підставу для висновку про те, що 

досліджуваний L-аргінін/L-карнітиновий комплекс позитивно впливає на 

клінічні ознаки STEMI, динаміку резорбційно-некротичного синдрому, що 

вказує на доцільність застосування даного засобу у складі оптимізованої 

медикаментозної терапії STEMI/NSTEMI. 

 

3.3.4. Динаміка біомаркерів міокардіонекрозу та міокардіонекрозу у 

хворих другої підгрупи 

Дані динаміки вищезгаданих показників представлені в табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Динаміка тропоніну І та фібронектину під впливом L-аргінін/L-

карнітинового комплексу 

Показник До лікування Після лікування Δ,  

% по групі 

Δ,% від 

контролю 

Тропонін І, 

нг/мл 

9,42 [2,10-18,70] 0,60 [0,20-1,30] -93,6 р=0,000 -41,2 р=0,14 

Фібронектин, 

нг/мл 

1,76±0,09 1,66±0,08 -5,7 р=0,44 -32,7 р=0,000 

Примітка: р – достовірність різниці даних. 

 

 

Рис. 3.11. Відносний ризик зниження рівня фібронектину під впливом  L-

аргінін/L-карнітину. 

L-аргінін/L-

карнітин 
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Із представлених у табл. 3.11 та рис. 3.11 даних видно, що динаміка 

тропоніну І у хворих 2-ї підгрупи достовірно не відрізнялися від такої ж 

динаміки в контролі. З рис. 3.10 видно, що за показником відносного ризику у 

підгрупі L-аргінін/L-карнітину спостерігалося зниження цього показника 

практично так само, як і в підгрупі триметазидину, але суттєво іншим, аніж в 

групі контролю, в якій рівень фібонектину підвищувався. Таким чином, з 

наведених вище даних випливає, що комбінація L-аргінін/L-карнітину, як і 

триметазидин, позитивно впливає на динаміку фіброзоутворення (рубцювання 

міокарда).  

 

3.3.5. Вплив комбінації L-аргініну та L-карнітину на динаміку 

процесів ремоделювання, скоротливості міокарда, міокардіального 

резерву, фракції викиду лівого шлуночка  

Дослідження ефективності L-аргінін/L-карнітину щодо процесів 

ремоделювання, скоротливості та міокардіального резерву проводилось за тим 

же алгоритмом, що і в попередніх групах. У табл. 3.12 представлені результати 

проведеного дослідження. 

Таблиця 3.12 

Динаміка показників ремоделювання, скоротливості та міокардіального 

резерву у пацієнтів другої підгрупи 

Показник До лікування Після лікування Δ, % по групі Δ,% від 

контролю 

ММЛШ 305,39±14,80 316,93±13,35 +3,8 р=0,56 +27,9 р=0,02 

ІММЛШ 162,65±7,48 168,72±6,69 +3,7 р=0,54 +29,9 р=0,001 

ВТСЛШ 0,38±0,01 0,39±0,009 +2,6 р=0,78 +21,8 р=0,001 

ІСФ 0,98 [0,90-1,17] 1,07 [0,97-1,36] +10,2 р=0,18 +13,8 р=0,005 

ІЗМР 0,50 [0,45-0,52] 0,48 [0,42-0,50] -4,0 р=0,17 -5,9 р=0,005 

ФВ ЛШ 51,25±1,14 53,56±1,21 +4,5 р=0,17 +10,1 р=0,005 

Примітка: р – достовірність різниці даних. 
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Із представлених в табл. 3.12 даних видно, що долучення до стандартної 

терапії L-аргінін/L-карнітину не викликає позитивної динаміки ВТСЛШ, тобто 

не впливає на процеси ремоделювання. Не спостерігалося в процесі лікування і 

динаміки ІСФ та ІЗМР. 

Підтвердженням недостатнього впливу L-аргінін/L-карнітину на процеси 

ремоделювання, гіпертрофії та скоротливості міокарда ЛШ є динаміка WMSI 

(рис. 3.12): із 1,74±0,07 до лікування показник WMSI демонструє тенденцію до 

зниження до 1,70±0,05 (ВР=0,70 [95 % ДІ 0,47-1,04; р=0,66]). ФВ ЛШ під 

впливом L-аргінін/L-карнітину суттєво не змінилася. При цьому розрахункова 

ФВ дещо зросла.  

  

Рис. 3.12 Відносний ризик несприятливого результату динаміки WMSI під 

впливом L-аргінін/L-карнітину 

 

Таким чином, оцінюючи викладені в підрозділі 3.3 результати, слід 

констатувати, що препарат L-аргінін/L-карнітину в цілому чинить сприятливий 

вплив на динаміку больового синдрому, ЕКГ-критеріїв STEMI, регресію 

резорбційно-некротичного синдрому. Динаміка WMSI у пацієнтів підгрупи 

мала лише тенденцію до покращення (ВР 0,70 95 % ДІ [0,47-1,04]). Менш 

ефективним препарат є стосовно впливу на зміни геометрії ЛШ, його 

скоротливість та на міокардіальний резерв та глобальну ФВ ЛШ. 

Для підтвердження такого висновку наводимо наступний клінічний 

приклад. 

 

L-аргінін/L-карнітин 



108 
 

 
 

3.3.6. Клінічний випадок №3  

 

Пацієнтка Д., 71 рік, поступила зі скаргами на пекучий біль за грудниною, 

що виник раптово і тривав більше 40 хв; іррадіював у ліве плече, не 

полегшувався нітрогліцерином, супроводжувався вираженою загальною 

слабкістю. При поступленні: пульс та ЧСС 91 уд/хв, АТ 150/80 мм.рт.ст. ЕКГ: 

фібриляція передсердь із частотою скорочень шлуночків 82-91/хв, елевація 

сегмента ST 5 мм, наявний патологічний зубець Q із локалізацією виявлених 

змін у передньо-верхівково-бічних сегментах ЛШ. Із анамнезу відомо, що ФП 

носить постійний характер. Тропонін І – 64,8 нг/мл. ЕхоКГ: розрахункова ФВ – 

52,6 %; ІММЛШ – 191,56 г/м2; ІЗМР – 0,47 (обмеження резерву); систолічна 

екскурсія міокарда передньої стінки – 0,1 см; систолічна екскурсія міокарду 

МШП – 0,35 см.  

Клінічні та лабораторні показники: еритроцити – 3,7 Т/л; гемоглобін – 121 

г/л; тромбоцити – 170 Г/л; лейкоцити – 11,4 Г/л; ШОЕ – 19 мм/год; холестерин 

– 5,5 ммоль/л; тригліцерини – 1,4 мммоль/л; фібронектин – 1,641 нг/мл. 

WMSI: нормокінезія =3 х 1 = 3 балів 

 гіпокінезія = 10 х 2 = 20 балів  

 акінезія = 3 х 3 = 9 балів 

 дискінезія = 0 х 4 = 0 балів. 

Сумарно: 32 бали / 16 сегментів = 2,0 ум. од. 

ФВWMSI ЛШ = 38%. 

Діагноз: ІХС. Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST із 

локалізацією в передньо-верхівково-бічних сегментах ЛШ. 

Призначено:  

1. дієта; 

2. АСК 300 мг/д першу  добу, надалі – по 100 мг/д; 

3. Клопідогрель 300 мг в першу добу,  надалі – 75 мг/добу; 
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4. Еноксапарин по 0,1 мг/10 кг підшкірно кожні 12 год, після відміни – 

ривароксабан по 20 мг/добу 

5. Пантопразол 20 мг/д вранці; 

6. Метопролол по 50 мг двічі на добу; 

7. Аторвастатин 40 мг/добу; 

8. Ізосорбіду-динітрат по 20 мг двічі на добу 

9. Еплеренон 25 мг/добу 

10. Аргінін/левокарнітин в/венно краплинно по 100 мл/добу. 

 Динаміка основних показників: 

- ЧСС: 91 уд/хв → 79 уд/хв; 

- АТ: 150/80 → 140/80; 

- Резолюція ST: 60% 

(часткова); 

- Еритроцити: 3,7 → 3,5 Т/л; 

- Гемоглобін: 121 → 138 г/л; 

- Лейкоцити: 11,4 → 8,7 Г/л; 

- Тромбоцити: 170,0 →201,0 

Г/л; 

- Холестерин: 7,5 → 4,8 

ммоль/л; 

- Триацилгліцерини: 1,4 → 

1,24 ммоль/л; 

- Тропонін І: 64,8 → 3,15нг/мл; 

- Фібронектин: 1,641 → 1,598 

нг/мл; 

- ЕхоКГ: ФВ ЛШ 52,6 → 

57,9%.

 Динаміка сегментарної скоротливості: 

 

  До лікування    Після лікування 

WMSI: нормокінезія 3 х 1 = 3 балів WMSI: нормокінезія 5 х 1 = 5 балів 
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             гіпокінезія 10 х 2 = 20 балів 

             акінезія 3 х 3 = 9 балів 

            дискінезія 0 х 4 = 0 балів 

Сумарно: 32 бали/16 сегментів = 2,0 

ФВ ЛШ = 38% 

             гіпокінезія 5 х 2 = 10 балів 

             акінезія 6 х 3 = 18 балів 

            дискінезія 0 х 4 = 0 балів 

Сумарно: 33 бали/16 сегментів = 2,1 

ФВ ЛШ = 35% 

 Резюме: 

- поліпшення клініко-лабораторних показників; 

- незначно виражене зниження фіброзоутворення; 

- сегментарна скоротливість не мала позитивної динаміки; 

- побічних ефектів застосування аргінін/левокарнітинового комплексу не 

спостерігалось. 

3.4. Вплив поєднання триметазидину та L-аргінін/L-карнітинового 

комплексу на динаміку клінічних, лабораторних та інструментальних 

показників у хворих на STEMI/NSTEMI 

 

Дизайн підрозділу був аналогічним попереднім розділам. Головним 

завданням підрозділу було з’ясувати,  чи привносить додатковий ефект 

долучення до схеми стандартної терапії триметазидину та амінокислотного 

комплексу L-аргінін/L-карнітину. 

 

3.4.1. Вплив поєднаного застосування триметазидину та L-аргінін/L-

карнітинового комплексу на динаміку клінічних ознак 

Доцільність поєднаного застосування триметазидину та L-аргінін/L-

карнітинового комплексу обґрунтована недостатньою ефективністю засобів 

стандартної терапії та ймовірною можливістю потенціювання позитивних 

ефектів триметазидину з допомогою L-аргінін/L-карнітину.  

У пацієнтів третьої підгрупи больовий синдром (рис. 3.13) повністю минув 

у 92 % пацієнтів проти 60 % у групі контролю, 84 % у першій та другій 

підгрупах. Синдром mejapragia cordis при цьому минув у 68 % пацієнтів групи 
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проти 40 % у контрольній групі, 64 % у першій та 52 % у другій підгрупах. Це 

дає підстави вважати, що застосування обидвох досліджуваних препаратів дає 

найкращий ефект на вираженість та динаміку больового синдрому та клінічних 

ознак ГСН. 

 

 

Рис. 3.13. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

больового синдрому під впливом комбінації досліджуваних препаратів.  

3.4.2. Вплив поєднаного застосування триметазидину та L-аргінін/L-

карнітинового комплексу на динаміку ЕКГ-критеріїв у пацієнтів третьої 

основної підгрупи 

 

Для достовірної оцінки ефекту поєднаного застосування двох препаратів 

критерії оцінки всіх параметрів залишились незмінними. Результати 

дослідження впливу поєднання препаратів на ЕКГ-ознаки представлені в табл. 

3.13.   

З наведених в табл. 3.13 та рис. 3.13 даних видно, що в третій підгрупі 

пацієнтів спостерігається достовірне зменшення амплітуди патологічного зубця 

Q (ВР=0,73 [95 % ДІ 0,57-0,94; р=0,02]) та регресії гіпертрофії ЛШ (ВР=0,54 [95 

% ДІ 0,35-0,85; р=0,0005]). Ефективне зниження сегмента ST при і позитивна 

динаміка зубця Q є свідченням зменшення зони інфаркту міокарда за рахунок 

обмеження зони некрозу та ішемічного пошкодження.  

 

 

 

 

Триметазидин

+L-аргінін/L-

карнітин 
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Таблиця 3.13 

Вплив поєднання досліджуваних препаратів на динаміку ЕКГ-критеріїв у 

пацієнтів третьої підгрупи 

ЕКГ-критерій 3-я основна підгрупа Δ, % 

по 

групі 

vs групa 

контролю, 

% 

р 

до лікування, 

% 

після 

лікування, % 

ST-елевація 56,0 4,0 -52,0 -44,0 р=0,17 

ST-ізоелектричний 12,0 84,0 +72,0 +48,0 р=0,09 

ST-депресія 32,0 12,0 -20,0 -4,0 р=0,35 

Зубець Q наявний 48,0 44,0 -4,0 +36,0 р=0,02 

відсутній 52,0 56,0 +4,0 -36,0 р=0,02 

ГЛШ наявна 16,0 12,0 -4,0 +44,0 р=0,0005 

відсутня 84,0 88,0 -44,0 -44,0 р=0,0005 

Примітка: р – достовірність різниці даних. 

 

 

Рис. 3.14. Динаміка ЕКГ-ознак у пацієнтів третьої підгрупи. 

З наведених в табл. 3.13 та рис. 3.14 даних видно, що в третій підгрупі 

пацієнтів спостерігається достовірне зменшення амплітуди патологічного зубця 

Q (ВР=0,73 [95 % ДІ 0,57-0,94; р=0,02]) та регресії гіпертрофії ЛШ (ВР=0,54 [95 

% ДІ 0,35-0,85; р=0,0005]). Ефективне зниження сегмента ST при і позитивна 
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динаміка зубця Q є свідченням зменшення зони інфаркту міокарда за рахунок 

обмеження зони некрозу та ішемічного пошкодження.  

 

 3.4.3. Вплив поєднаного застосування триметазидину та комбінації 

L-аргініну/L-карнітину на динаміку лабораторних та біохімічних 

показників сироватки крові у пацієнтів третьої підгрупи 

 

 Результати загально-клінічного лабораторного та біохімічного 

моніторингу показників сироватки крові представлені у табл. 3.14. 

 Як видно із табл. 3.14, поєднання триметазидину з L-аргінін/L-карнітину 

суттєво впливає на динаміку показників резорбційно-некротичного синдрому, 

креатинінемії, холестеринемії, активності АсАТ. Так, достовірно 

нормалізувалися рівні лейкоцитів (з 10,74±0,68 до 6,88±0,37; р=0,001), ШОЕ (з 

20,00[16,00-25,00] до 11,00 [8,00-14,00]; р=0,001), активності АсАТ (з 54,20 

[23,60-80,70] до 24,10 [21,10-31,80]; р=0,002). При цьому рівень загального 

холестерину знижувався з 5,10 [4,20-6,20] до 4,50 [3,90-5,10] ммоль/л; р=0,02. 

Менш вираженою, ніж у контрольній групі була динаміка триацилгліцеринів. 

 

Таблиця 3.14    

Динаміка основних клінічних та біохімічних показників сироватки крові у 

пацієнтів третьої підгрупи 

Показник до лікування після лікування Δ, % по 

групі  

Δ,% від 

контролю 

1 2 3 4 5 

Лейкоцити, Г/л 10,74±0,68 6,88±0.37 -36,0 

р=0,001 

-22,3 

р=0,032 

Тромбоцити, Г/л 225,00  

[215,00-252,00] 

218,00  

[210,00-228,00] 

-3,2 

р=0,23 

0  

р=0,045 
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Продовження таблиці 3.14 

1 2 3 4 5 

Еритроцити, Т/л 3,80  

[3,40-4,20] 

3,81  

[3,40-4,30] 

-8,7 

р=0,89 

+2,6 

р=0,66 

Гемоглобін, г/л 124,00  

[115,00-134,00] 

129,00  

[120,00-138,00] 

+4,0 

р=0,38 

+2,3 

р=0,99 

ШОЕ, мм/год 20,00 

 [16,00-25,00] 

11,00 

 [8,00-14,00] 

-45,0 

р=0,000 

-31,3 

р=0,13 

Загальний білок, г/л 67,98±0,83 68,30±0,64 +0,5 

р=0,76 

-0,2 

р=0,93 

Глюкоза, ммоль/л 5,60 

 [4,90-6,10] 

4,80  

[4,70-5,20] 

-14,3 

р=0,053 

-12,8 

р=0,42 

Креатинін, мкмоль/л 103,55±4,87 95,33±4,88 -8,0 

р=0,25 

-1,9 

р=0,38 

Сечовина, ммоль/л 6,50  

[5,00-8,10] 

5,80  

[4,80-6,70] 

-10,8 

р=0,15 

+13,7 

р=0,027 

АсАТ, Од 54,20 

 [23,60-80,70] 

24,10 

 [21,10-31,80] 

-55,6 

р=0,002 

-42,3 

р=0,56 

Загальний холестерин, 

ммоль/л  

5,10  

[4,20-6,20] 

4,50  

[3,90-5,10] 

-11,8 

р=0,02 

+4,1 

р=0,014 

Тригліцерини, 

ммоль/л 

1,37 

 [0,90-1,87] 

1,45  

[1,23-2,00] 

+5,8 

р=0,19 

+61,1 

р=0,010 

Примітка. р – достовірність різниці даних. 
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Рис. 3.15. Динаміка рівня лейкоцитів під впливом комбінації 

досліджуваних препаратів. 

 

Рис. 3.16. Динаміка рівня ШОЕ під впливом комбінації досліджуваних 

препаратів. 

Отже, наведені в табл. 3.14 та рис. 3.15 – 3.16 результати вказують на те, 

що долучення до схеми стандартної терапії обох досліджуваних препаратів 

достовірно підвищує позитивний вплив на динаміку клінічних та лабораторних 

ознак. 

 

3.4.4. Вплив поєднання триметазидину та L-аргінін/ L-карнітинового 

комплексу на динаміку міокардіонекрозу та міокардіофіброзу у пацієнтів зі 

STEMI/NSTEMI 

 

Як і в попередніх групах, динаміка міокардіонекрозу та міокардіофіброзу 

вивчалася за динамікою рівнів сироваткового тропоніну І та фібронектину. Дані 

динаміки рівнів біомаркерів подані у табл. 3.15. 

 

 

 

 

Триметазидин

+L-аргінін/L-

карнітин 

Триметазидин

+L-аргінін/L-

карнітин 
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Таблиця 3.15 

Динаміка рівнів тропоніну І та фібронектину під впливом поєднаного 

застосування досліджуваних препаратів у пацієнтів третьої підгрупи 

Показник До лікування Після лікування Δ, % по групі Δ,% від 

контролю 

Тропонін І, 

нг/мл 

9,63 [2,10-11,40] 0,40 [0,20-0,80] -95,8  

р=0,000 

-60,8  

р=0,001 

Фібронектин, 

нг/мл 

1,72 [1,47-2,14] 1,39 [1,12-1,74] -19,2  

р=0,010 

-42,8  

р=0,001 

Примітка. р – достовірність різниці даних.  

 

 

Рис. 3.17. Динаміка відносного ризику несприятливого результату за 

змінами рівня тропоніну І до та після лікування в групі контролю та третій 

підгрупі (р=0,001) 

Триметазидин

+L-аргінін/L-

карнітин 
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З представлених в табл. 3.15 та рис. 3.17 даних видно, що зниження рівня 

тропоніну І у пацієнтів третьої підгрупи та групи контролю був практично 

однаковим – на 95,8 та на 91,8 % відповідно (р=0,001). Проте аналіз динаміки 

відносного ризику показав, що в третій підгрупі спостерігалися достовірно 

кращі результати щодо зниження рівня тропоніну І в порівнянні із контрольною 

групою. У той же час динаміка фібронектину суттєво відрізнялася – у 

контрольній групі спостерігалось недостовірне підвищення  середнього рівня 

фібронектину на 8,4 % (така динаміка мала місце у 24 із 25 хворих), а у хворих 

же третьої підгрупи цей показник знизився на 19,2 % (р=0,01). 

Динаміка відносного ризику (рис. 3.18) показала, що застосування 

комбінації триметазидину і L-аргінін/L-карнітину на тлі стандартної терапії 

мало очевидну сприятливу перевагу над лікуванням лише засобами стандартної 

терапії щодо стримування надмірного фіброзоутворення, а, отже і зменшення 

розмірів інфаркту міокарда. 

 

Рис. 3.18. Динаміка відносного ризику несприятливого результату за 

змінами рівня фібронектину. 

Отже, в третій підгрупі пацієнтів спостерігалося достовірне зниження 

рівня біомаркерів некрозу/ішемічного пошкодження та фіброзоутворення.  

 

 3.4.5. Вплив поєднання триметазидину та аргінін/левокарнітинового 

комплексу на динаміку процесів ремоделювання лівого шлуночка, 

скоротливості міокарда та міокардіального резерву 

 

 Отримані дані стосовно динаміки процесів ремоделювання, 

сегментарної скоротливості міокарда та міокардіального резерву представлені в 

Триметазидин

+L-аргінін/L-

карнітин 
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табл. 3.16. Встановлено, що регресія ГЛШ супроводжувалась поліпшенням 

скоротливості міокарда. 

Представлені в табл. 3.16 результати вказують на те, що скоротливість 

міокарда у пацієнтів третьої підгрупи збільшується на 21,1% проти приросту на 

2,1 % в групі контролю. Міокардіальний резерв у пацієнтів третьої підгрупи 

покращився на 9,5 %, у контрольній же групі позитивна динаміка цього 

показника відсутня. Показник WMSI, який із 1,77±0,09 знизився до 1,58±0,04 

(р=0,005), що на 31,2 % нижче як аналогічний показник після лікування у групі 

контролю. Відносний ризик при цьому складає 0,45 [0,25-0,79]; р=0,000 (див. 

рис. 3.19). 

Таблиця 3.16 

Динаміка ремоделювання лівого шлуночка, його скоротливості та резерву 

під впливом поєднаного застосування досліджуваних препаратів у 

пацієнтів третьої підгрупи 

Показник До лікування Після лікування Δ, % по групі Δ,% від 

контролю 

ММЛШ 281,68 [249,70-

302,67] 

267,71 [244,589-

288,16] 

-5,0 р=0,67 + 8,0 р 

=0,46 

ІММЛШ 142,93 [129,39-

155,41] 

137,78 [128,73-

154,31] 

-3,7 р =0,54 +6,1 

р=0,001 

ВТСЛШ 0,39 [0,35-0,42] 0,38 [0,34-0,42] -2,6 р=0,72 +18,7 

р=0,004 

ІСФ 0,90 [0,83-0,99] 1,09 [0,981,26] +21,1 р=0,0003 +15,9 

р=0,26 

ІЗМР 0,53 [0,50-0,55] 0,48 [0,44-0,50] -9,5 р=0,0003 -5,9 р=0,26 

ФВ ЛШ 47,45 [45,27-

49,65] 

52,34 [49,53-

55.72] 

+10,3 р=0,0003 +7,6 р=0,26 

Примітка. р – достовірність різниці даних. 



119 
 

 
 

 

Рис. 3.19. Вплив триметазидину та L-аргінін/L-карнітину на динаміку 

показника WMSI 

Динаміка відносного ризику несприятливої динаміки сегментарної 

скоротливості за показником WMSI підтвердила виражений позитивний вплив 

комбінованої терапії з використанням на тлі стандартної терапії триметазидину 

та L-аргінін/L-карнітину. 

Отримані результати позитивного впливу поєднаного застосування 

досліджуваних препаратів добре ілюструє представлений нижче клінічний 

приклад. 

 

 3.4.6. Клінічний випадок №4 

 

 Пацієнт Л., 73 роки, скерований у відділення АзПІТ зі скаргами на 

тиснучий біль за грудниною, що виник раптово на фоні спокою і тривав більше 

ніж 30 хв, супроводжувався задишкою та вираженою загальною слабкістю. При 

поступленні: пульс та ЧСС – 78 уд/хв, АТ – 120/80 мм.рт.ст. ЕКГ – елевація ST 

4 мм, патологічний зубець Q із локалізацією виявлених змін у передньо-

перетинково-верхівкових сегментах ЛШ. Тропонін І – 53,4 нг/мл.  

ЕхоКГ: ІММЛШ – 140,3 г/м2; ВТСЛШ – 0,43; ІЗМР -0,52 (обмеження 

міокардіального резерву). Систолічна екскурсія МШП – 0,1 см (гіпокінезія), 

систолічна екскурсія міокарду передньої стінки ЛШ – 0,06 см (акінезія). ФВ 

ЛШ – 46,7 % 

Триметазидин+L-аргінін/L-

карнітин 
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Клінічний та біохімічний аналізи крові: еритроцити – 4,2 Т/л, гемоглобін – 

134 г/л, лейкоцити 9,6 Г/л, тромбоцити – 200 Г/л, ШОЕ – 22 мм/год, холестерин 

– 4,1 ммоль/л, триацилгліцерини – 1,41 ммоль/л, фібронектин – 1,594 нг/мл. 

WMSI: нормокінезія =4 х 1 = 4 балів               акінезія = 6 х 3 = 18 балів 

 гіпокінезія = 6 х 2 = 12 балів   дискінезія = 0 х 4 = 0 балів.  

Сумарно: 34 бали / 16 сегментів = 2,1 ум.Од. 

ФВWMSI ЛШ – 35 % 

Діагноз: ІХС. Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST із 

локалізацією в передньо-перетинково-верхівкових сегментів ЛШ. 

Призначено:  

1. дієта; 

2. АСК 300 мг/д перші 3 доби, надалі – по 100 мг/д; 

3. Клопідогрель 300 мг в першу добу,  надалі – 75 мг/добу; 

4. Еноксапарин по 0,1 мг/10 кг підшкірно кожні 12 год; 

5. Пантопразол 20 мг/д вранці; 

6. Метопролол по 50 мг двічі на добу; 

7. Аторвастатин 40 мг/добу; 

8. Еплеренон 25 мг/добу 

9. Ізосорбіду динітрат по 20 мг двічв на добу; 

10. Аргінін/левокарнітин в/венно краплинно по 100 мл/добу. 

11. Триметазидин по 20 мг тричі/добу всередину. 

Динаміка основних показників: 

- Больовий синдром та диспное 

подолані повністю; 

- ЧСС: 78 уд/хв → 66 уд/хв; 

- АТ: 120/80 → 120/80; 

- Резолюція ST: 100%; 

- Еритроцити: 4,2 → 3,9 Т/л; 

- Гемоглобін: 134 → 119 г/л; 

- Лейкоцити: 9,6 → 6,0 Г/л; 

- Тромбоцити: 200,0 →198,0 

Г/л; 

- Холестерин: 4,1 → 3,9 

ммоль/л; 
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- Триацилгліцерини: 1,41 → 

1,28 ммоль/л; 

- Тропонін І: 53,4 → 1,10 

нг/мл; 

- Фібронектин: 1,594 → 1,285 

нг/мл; 

- ЕхоКГ: ФВ ЛШ 46,7 → 47,2%

 

Динаміка сегментарної скоротливості: 

 

  До лікування       Після лікування 

WMSI: нормокінезія 4 х 1 = 4 балів 

             гіпокінезія 6 х 2 = 12 балів 

             акінезія 6 х 3 = 18 балів 

            дискінезія 0 х 4 = 0 балів 

Сумарно: 34 бали/16 сегментів = 2,1 

ФВ ЛШ = 35 % 

WMSI: нормокінезія 8 х 1 = 8 балів 

             гіпокінезія 5 х 2 = 10 балів 

             акінезія 3 х 3 = 9 балів 

            дискінезія 0 х 4 = 0 балів 

Сумарно: 27 бали/16 сегментів = 1,7 

ФВ ЛШ = 46 % 

Резюме: 

- Поліпшення клініко-лабораторних критеріїв; 

- Позитивна динаміка сегментарної скоротливості міокарда; 

- Суттєве зменшення процесу фіброзування; 

- Ефективність поєднання триметазидину та аргінін/левокарнітинового 

комплексу; 

- Відсутність побічних ефектів від комбінації досліджуваних препаратів. 
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За матеріалами розділу опубліковано наступні праці: 

1. Fedorchenko M (2019) Influence of Adenosine-5-Triphosphogluconate-

magnesium Trisodium salt and levocarnitine on clinical course, structural and 

functional changes and myocardial fibrosis in patients with myocardial 

infarction. Галицький Лікарський Вісник 2:30-32 [205] 

2. Федорченко М (2019) Оцінка фармакологічного посткондиціювання 

аргінін/левокарнітиновим комплексом у пацієнтів зі STEMI/NSTEMI. 

Світ медицини та біології 3(69):162-167 [206] 

3. Fedorchenko MV, Seredyuk NM, Petrovskiy RV (2019) Influence of 

trimetazidine and levocarnitine on clinical course, structural and functional 

changes and myocardial fibrosis in patients with myocardial infarction. 

Wiadomosci lekarskie LXXII(11):2094-2098 [207]. (Особистий внесок 

здобувача - участь в проведенні дослідження та підготовка статті до 

публікації. Середюк Н.М. – консультативна допомога при написанні 

статті. Петровський Р.В. – консультативна допомога при веденні 

пацієнта 
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РОЗДІЛ 4 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТРИМЕТАЗИДИНУ ТА L-АРГІНІН/L-КАРНІТИНОВОГО КОМПЛЕКСУ 

У ПАЦІЄНТІВ ЗІ STEMI/NSTEMI 

 

4.1. Порівняльна оцінка впливу досліджуваної терапії на динаміку 

клінічних ознак та показників ЕКГ 

 

Оцінка ефективності долучення до стандартної терапії досліджуваних 

препаратів триметазидину, L-аргінін/L-карнітину та їхньої комбінації розпочата 

насамперед із аналізу клінічних ознак STEMI/ NSTEMI, яка виявилася 

наступною. 

Больовий синдром повністю подоланий у 84 % пацієнтів із першої та 

другої підгруп основної групи. У третій підгрупі, де досліджувалось поєднане 

застосування триметазидину та L-аргінін/L-карнітину, больовий синдром 

подоланий у 92 % пацієнтів (BP=0,11 [95 % ДІ 0,02-0,81; р=0,005]). У 

контрольній групі такий же ефект досягнуто лише у 60 % пацієнтів (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Відносний ризик сриятливого/несприятливого результату за 

динамікою загруднинного болю під впливом досліджуваної терапії 

Динаміка синдрому вираженої загальної слабкості (або ж mejapragia cordis) 

у підгрупі триметазидину (1-а підгрупа) виявилась позитивною у 64 % 

пацієнтів, у підгрупі L-аргінін/L-карнітину (2-а підгрупа) – у 52 % пацієнтів, а у 

підгрупі поєднаного застосування триметазидину та L-аргінін/L-карнітину (3-я 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
карнітин 
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підгрупа) – у 68 % пацієнтів. У групі контролю цей показник не перевищував 

40 %. 

Наведені на рис. 4.1 результати вказують на безумовно кращу регресію 

клінічних ознак у пацієнтів, які отримували триметазидин. Доповнення до 

лікувального комплексу L-аргінін/L-карнітину за даними відносного ризику не 

принесло суттєвого результату – в обох варіантах лікування ВР становив 0,11 

[95 % ДІ 0,02-0,81; р=0,005]. За таких обставин цікавим було порівняння 

динаміки основних ЕКГ-ознак STEMI/NSTEMI. 

Порівняльна оцінка динаміки ЕКГ-ознак STEMI/NSTEMI представлена в 

табл. 4.1. та на рис. 4.2 – 4.5. 

Таблиця 4.1 

Порівняльна оцінка динаміки відносних ризиків впливом досліджуваної 

терапії на ЕКГ-ознаки STEMI/ NSTEMI 

ЕКГ-ознаки Основна група 

1-а підгрупа 2-а підгрупа 3-я підгрупа 

ST↑ 0,57 [0,26-1,23] 0,25 [0,09-0,71] 0,32 [0,11-0,90] 

ST↓ 0,86 [0,50-1,48] 0,73 [0,42-1,29] 0,60 [0,34-1,07] 

Патологічний Q 0,73 [0,57-0,93] 0,83 [0,66-1,04] 0,73 [0,57-0,94] 

ГЛШ 0,93 [0,78-1,12] 0,82 [0,68-1,00] 0,54 [0,35-0,85] 

Примітка:  * згідно критеріїв Fourth Universal definition of myocardial 

infarction (ESC-2018): 

• ST↑ - елевація сегмента ST (в динаміці проти групи контролю); 

• ST↓ - депресія сегмента SТ (в динаміці проти групи контролю); 

• Q – патологічний зубець Q (в динаміці проти групи контролю); 

   

З даних, приведених в табл. 4.1 та рис. 4.2, видно, що динаміка елевації 

сегмента ST була найкращою у хворих, які отримували поєднання 

триметазидину та L-аргінін/L-карнітину. У випадку депресії сегмента ST (рис. 

4.3), достовірної динаміки не спостерігалось, але у пацієнтів підгрупи 

триметазидин + L-аргінін/L-карнітин усе ж відзначалась тенденція до 
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позитивної динаміки (ВР=0,60 [95 % ДІ 0,34-1,07], р<0,1). Достовірна 

позитивна динаміка стосовно зубця Q (рис.4.4) спостерігалася у пацієнтів, які 

отримували триметазидин (ВР=0,73 [95 % ДІ 0,57-0,94], р<0,05) та в підгрупі 

триметазидин  + L-аргінін/L-карнітин (ВР=0,73 [95 % ДІ 0,57-0,94], р<0,05). 

Недостовірною була динаміка зубця Q під впливом L-аргінін/L-карнітину 

(ВР=0,83 [95 % ДІ 0,66-1,04], р>0,05). 

Регресія гіпертрофії міокарда (рис. 4.5) найбільш вираженою була у 

пацієнтів підгрупи триметазидин + L-аргінін/L-карнітин (ВР=0,54 [95 % ДІ 

0,35-0,85], р<0,05). 

 

 

 

Рис. 4.2. Відносний ризик сприятливого/несприятливого результату за 

динамікою елевації сегмента ST під впливом досліджуваних препаратів 

 

 

 

Рис. 4.3. Відносний ризик сприятливого/несприятливого результату за 

динамікою депресії сегмента ST під впливом досліджуваних препаратів 

 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
карнітин 

 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
карнітин 

 



126 
 

 
 

 

Рис. 4.4. Відносний ризик сприятливого/несприятливого результату за 

динамікою патологічного зубця Q під впливом досліджуваних препаратів 

 

 

Рис. 4.5. Відносний ризик сприятливого/несприятливого результату за 

динамікою ГЛШ під впливом досліджуваних препаратів 

 

4.2. Порівняльна оцінка впливу досліджуваної терапії на динаміку 

лабораторних та біохімічних показників сироватки крові, маркерів 

міокардіонекрозу та міокардіофіброзу 

 

Порівняльна оцінка впливу препаратів на динаміку загально-клінічних 

лабораторних та біохімічних показників та маркерів некрозу, фіброзу та 

резорбційно-некротичного синдрому представлена у табл. 4.2 та на рис. 4.6 – 

4.14. 

Як видно із табл. 4.2 та рис. 4.6 - 4.10, критерії резорбційно-некротичного 

синдрому (тропонін І, активність АсАТ, лейкоцитоз, прискорення ШОЕ) та 

фіброзоутворення в процесі лікування суттєво змінюється.  

Так, зниження рівня тропоніну І спостерігається у пацієнтів усіх 3-х 

підгруп: у хворого 3-ї підгрупи на 95,8 % (p<0,05), 2-ї та 1-ї підгруп на 93,6 % 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
карнітин 

 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
карнітин 
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(p<0,05). У контрольній групі така динаміка спостерігається у 91,8 % (p<0,05). 

Активність АсАТ знизилася у всіх трьох підгрупах – на 55,6 % у групі 

поєднання триметазидину та L-аргінін/L-карнітину (р=0,02), на 40 % в групі 

триметазидину (р=0,001) та на 37,7 % в групі L-АК (p<0,01). У групі контролю 

достовірної динаміки АсАТ не спостерігалося (р=0,95). 

Таблиця 4.2 

Порівняльна оцінка впливу досліджуваної терапії на динаміку загально-

клінічних лабораторних та біохімічних показників  

Показники, Δ% Контрольна 

група 

Основна група 

1-а підгрупа 2-а підгрупа 3-я підгрупа 

Гемоглобін -3,1 р=0,06 +4,0 р=0,26 +4,9 р=0,26 +4,0 р=0,38 

Еритроцити -8,7 р=0,06 +3,6 р=0,26 -2,7 р=0,28 -8,7 р=0,89 

Лейкоцити +2,9 р=0,65 -4,4 р=0,31 -23,0 р=0,001 -36,0 р=0,000 

ШОЕ +6,7 р=0,46 -26,0 р=0,11 -42,0 р=0,11 -45,0 р=0,000 

АсАТ +5,8 р=0,95 -40,0 р=0,001 -37,7 р=0,000 -55,6 р=0,02 

Холестерин -16,0 

р=0,03 

-13,5 р=0,000 -10,0 р=0,05 -11,8 р=0,02 

Триацилгліцерини +12,5 

р=0,96 

-4,8 р=0,68 +4,4 р=0,69 +5,8 р=0,11 

Тропонін І -91,8 

р=0,000 

-93,6 р=0,000 -93,6 р=0,000 -95,8 р=0,000 

Фібронектин +8,4 р=0,29 +0,5 р=0,72 -5,7 р=0,44 -19,2 р=0,001 

Примітка: р – достовірність різниці даних. 

 

       Число лейкоцитів (лейкоцитоз) достовірно зменшувалося у хворих, які 

отримували L-аргінін/L-карнітин в поєднанні з триметазидином – на 36,0 % 

(р<0,001) або лише L-аргінін/L-карнітин (р<0,001). У групі контролю 

достовірної динаміки лейкоцитозу не спостерігалося (р=0,65). Динаміка ШОЕ 

достовірно позитивною виявилася у хворих, які на тлі СТ отримували 



128 
 

 
 

триметазидин у поєднанні з L-аргінін/L-карнітином (на 45,0%, p<0,001) та у 

пацієнтів, яким у доповнення до СТ призначили лише L-аргінін/L-карнітин (на 

42,0%, р=0,1). Позитивна динаміка біомаркера фіброзоутворення фібронектину 

виявилася у підгрупі триметазидин + L-аргінін/L-карнітин на 19,2 % (р=0,001). 

Відносний ризик несприятливого результату за динамікою фібронектину склав: 

0,56 [95 % ДІ 0,32-0,95; р<0,05] у підгрупі триметазидину, та 0,27 [95 % ДІ 0,12-

0,63; р<0,05] у підгрупі триметазидин + L-аргінін/L-карнітин. 

Рівень глікемії достовірно зменшувався у підгрупі триметазидин + L-

аргінін/L-карнітин (на 14,3 % при p=0,05). У той же час, динаміка загального 

холестерину не залежала від варіантів лікування – зниження на 10,0-13,5 % 

(p<0,05). 

 

 

Рис. 4.6. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

підвищеного рівня тропоніну І. 

 

Рис. 4.7. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

підвищеного рівня фібронектину 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
карнітин 

 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
карнітин 
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Рис. 4.8. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

підвищеного рівня активності АсАТ 

 

 

Рис. 4.9. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

підвищеного рівня лейкоцитів 

         Рис. 4.10. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

підвищеного рівня ШОЕ 
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Триметазидин+L-аргінін/L-
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Рис. 4.11. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

підвищеного рівня триацилгліцеринів 

 

 

Рис. 4.12. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

підвищеного рівня загального холестерину 

 

 

Рис. 4.13. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

зниженого рівня еритроцитів 

 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
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Рис. 4.14. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

зниженого рівня гемоглобіну 

 

Розраховано кількість пацієнтів, яких необхідно лікувати для запобігання 

одному несприятливому результату (NNT, number needed to treat) та 

представлено ці дані в табл. 4.3. Із наведених у табл. 4.3 даних випливає, що 

найкращі результати спостерігаються у пацієнтів підгрупи триметазидин+L-

аргінін/L-карнітин, оскільки чим нижче значення NNT, тим вища ефективність 

лікування. 

Таблиця 4.3 

Кількість пацієнтів, яких необхідно пролікувати для запобігання одного 

несприятливого результату (NNT) під впливом досліджуваних препаратів 

Показник Досліджувані препарати 

1-а підгрупа 2-а підгрупа 3-я підгрупа 

Тропонін 25,00 4,16 2,50 

Фібронектин 3,13 2,27 1,92 

АсАТ 2,78 3,57 3,13 

Лейкоцити 6,25 3,57 3,57 

ШОЕ 12,50 5,00 2,78 

Гемоглобін 4,17 5,00 6,25 

WMSI 12,5 3,13 1,92 

ФВWMSI 6,25 1,92 1,67 

 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
карнітин 
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Встановивши позитивний вплив триметазидину та його поєднання із L-

аргінін/L-карнітином на динаміку клінічних ознак, резорбційно-некротичного 

синдрому та фіброзоутворення, важливо було з’ясувати динаміку показників 

ЕхоКГ, які характеризували гіпертрофію та ремоделювання ЛШ, його 

скоротливість та міокардіальний резерв (табл. 4.4, рис. 4.15 – 4.18).  

 

4.3. Порівняльна оцінка впливу досліджуваної терапії на динаміки 

ехокардіографічних показників 

 

Для порівняльного аналізу впливу триметазидину та L-аргінін/L-карнітину 

на функціональний стан ЛШ та його рухову активність включені такі 

показники як ММЛШ, ІММЛШ, ВТСЛШ, ІСФ, ІЗМР, ФВ ЛШ, а також індекс 

руху стінок WMSI. У табл. 4.4 та на рис. 4.15-4.18 представлені результати 

динаміки показників рутинної трансторакальної ехокардіографії, а в табл. 4.5-

4.6 та на рис. 4.19-4.21 – результати спеціальних досліджень сегментарної 

скоротливості згідно рекомендацій ASE, EACVI (2015, 2017, 2018). 

У представленій вище табл. 4.4 та рис. 4.15 видно, що ІММЛШ, при 

додаванні до терапії триметазидином, у порівнянні із контролем, достовірно 

зменшувався (-21,2% проти -14,2%; р=0,001). Менш вираженою така динаміка 

була у інших підгрупах. 

У підгрупах триметазидину + L-аргінін/L-карнітину та L-аргінін/L-

карнітину  прогресування процесів ексцентричного ремоделювання та 

гіпертрофії ЛШ сповільнювалися. Регресія ГЛШ найбільш вираженою була у 

пацієнтів підгрупи триметазидину. 
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Таблиця 4.4 

Порівняльна оцінка впливу досліджуваних препаратів на динаміку 

основних показників ЕхоКГ, які характеризують гіпертрофію та 

ремоделювання ЛШ, його скоротливість та міокардіальний резерв 

Показники Контрольна 

група 

Основна група 

1-а підгрупа 2-а підгрупа 3-я підгрупа 

ММЛШ -19,8; 

р=0,08 

-21,2; р=0,001 +3,8; р=0,56 -5,0; р=0,67 

ІММЛШ -14,2; 

р=0,000 

-21,2; р=0,001 +3,7; р=0,54 -3,7; р=0,54 

ВТСЛШ -8,6; 

р=0,008 

0,0; р=0,74 +2,6; р=0,78 -2,6; р=0,72 

ІСФ +2,1; 

р=0,26 

+12,8; р=0,006 +10,2; р=0,15 +21,1; р=0,0003 

ІЗМР* 0,0; р=0,26 -5,9; р=0,006 -4,0; р=0,17 -9,5; р=0,0003 

ФВ ЛШ +1,2; 

р=0,26 

+5,9; р=0,006 +4,5; р=0,17 +10,3; р=0,0003 

Примітка. * - зниження ІЗМР є позитивним результатом і свідчить про     

збільшення залишкового міокардіального резерву. 

 

Динаміка показника ІЗМР представлена в табл. 4.4 та на рис. 4.17. При 

цьому, найбільш виражене збільшення міокардіального резерву (за динамікою 

зниження показника ІЗМР) було у пацієнтів підгрупи триметазидину + L-

аргінін/L-карнітину – на 9,5 %. Із зазначеної вище динаміки випливає, що 

триметазидин краще сприяє збільшенню міокардіального резерву (на 5,9 % 

проти 4,0 % у групі L-аргінін/L-карнітину).  
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Рис. 4.15. Вплив досліджуваної терапії на динаміку індексу маси міокарда 

лівого шлуночка у порівнянні зі стандартною терапією 

 

 

Рис. 4.16. Вплив досліджуваної терапії на динаміку відносної товщини 

стінки лівого шлуночка у порівнянні зі стандартною терапією 

триметазидин 
L-аргінін/L-

карнітин 

Триметазидин+ L-аргінін/L-

карнітин 

 

   Контроль   триметазидин            L-аргінін/L-карнітин триметазидин+L аргінін/L-карнітин                          

г/м2 

см 
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Рис. 4.17. Вплив досліджуваної терапії на динаміку індексу 

міокардіального резерву у порівнянні зі стандартною терапією 

 

 

 

Рис. 4.18. Вплив досліджуваної терапії на динаміку розрахункової фракції 

викиду лівого шлуночка, розрахованої за формулою Teicholz ((КДО-

КСО)/КДО*100 %) у порівнянні зі стандартною терапією 

 

   Контроль   триметазидин            L-аргінін/L-карнітин триметазидин+L аргінін/L-карнітин                          

Ум. од. 

   Контроль   триметазидин            L-аргінін/L-карнітин триметазидин+L аргінін/L-карнітин                          

% 
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Це підтверджується динамікою показника ІСФ, за яким скоротливість 

міокарду зростає на 12,8 % у групі триметазидину проти 10,2 % у групі L-

аргінін/L-карнітину. У пацієнтів групи триметазидину + L-аргінін/L-карнітину 

має місце найбільш суттєве підвищення скоротливості міокарда – на 21,1 % 

проти 2,1 % у групі контролю. 

Ще одним підтвердженням цього є динаміка ФВ ЛШ, розрахованої за 

формулою (КДО-КСО)/КДО*100 % (див. табл. 4.4 та рис. 4.18). Аналізуючи 

динаміку ФВ ЛШ звертає на себе увагу виражена перевага комбінованої терапії 

з використанням триметазидину та L-аргінін/L-карнітину. За таких умов ФВ 

ЛШ зростає на 10,3 % проти 1,2 % у групі контролю (р=0,001). 

Взявши до уваги рекомендації ASE, ESC та EACVI, було вирішено 

порівняти динаміку ФВ ЛШ, розрахованої за вищезгаданою формулою, та через 

показник WMSI за методикою R. Lebeau et al. (2015, 2018) (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 

Вплив досліджуваної терапії на динаміку сегментарної скоротливості 

міокарда за показником WMSI 

Показник Контрольна 

група 

Основна група 

1-а підгрупа 2-а підгрупа 3-я підгрупа 

WMSI +11,8%; 

р=0,028 

-2,6%;  

р=0,60 

-2,3%; 

 р=0,66 

-10,8%; 

 р=0,005 

Примітка: р – достовірність різниці даних. 

 

Варто зауважити, що зниження показника WMSI вказує на позитивну 

динаміку (збільшення) ФВ ЛШ. Із табл. 4.5 видно, що зниження показника 

WMSI (поліпшення сегментарної скоротливості) спостерігалося у всіх трьох 

підгрупах основної групи проти достовірно негативної динаміки у пацієнтів 

контрольної групи, де спостерігається зниження ФВ ЛШ.  
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За результатами дослідження динаміки WMSI (рис. 4.19 – 4.20) у 20 % 

пацієнтів контрольної групи спостерігалася позитивна динаміка – зниження 

WMSI (збільшення ФВ ЛШ), а у 80 % пацієнтів динаміки WMSI або не було, 

або ж вона була негативна. Позитивна динамікаWMSI у підгрупі пацієнтів, 

яким призначали триметазидин спостерігалася у 64 % пацієнтів, у підгрупі 

пацієнтів, що вживали L-аргінін/L-карнітин такі зміни спостерігали у 44% 

пацієнтів, у хворих, що отримували триметазидин + L-аргінін/L-карнітин – у 84 

% пацієнтів. У контрольній групі за час спостереження WMSI мав негативну 

динаміку в 11,8 % хворих. Разом із тим, у підгрупі хворих, що отримували 

обидва досліджувані препарати, WMSI покращився на 10,8 %, що вказувало на 

суттєве збільшення ФВ ЛШ (р=0,005).  

Застосувавши t-тест, встановлено, що різниця у WMSI до та після 

лікування була достовірною між підгрупою триметазидину та контрольною 

групою (р= 0,001), підгрупою L-аргінін/L-карнітину та контрольною групою 

(р=0,0002), підгрупою триметазидину + L-аргінін/L-карнітину та контрольною 

групою (р<0,001). 

 

 

Рис. 4.19. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

WMSI (індекс сегментарної скоротливості міокарда) 

 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-
аргінін/L-карнітин 
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Рис. 4.20. Відносний ризик несприятливого результату за динамікою 

фракції викиду лівого шлуночка розрахованої через WMSI 

 

Для порівняння ефективності досліджуваних препаратів із результатами у 

контрольній групі на ФВ ЛШ, були проаналізовані показники динаміки 

розрахункової ФВ ЛШ, обчисленої за методом Teicholz та ФВ, обчисленої за 

допомогою показника WMSI (табл.4.6). 

Таблиця 4.6  

Динаміка ФВ ЛШ розрахунковим методом та через WMSI під впливом 

досліджуваної терапії на фоні стандартної 

Препарати  Динаміка ФВ ЛШ за час спостереження 

Розрахункова ФВ ЛШ ФВ ЛШWMSI 

Стандартна МТ (контроль) ↑ 2,1% (р=0,36) ↓ 14,7% (p=0,001) 

Триметазидин ↑ 1,7% (р=0,001) ↑ 5,7%  (p=0,56) 

L-аргінін/L-карнітин ↑ 4,4% (р=0,004) ↑ 2,6% (р=0,14) 

Триметазидин + L-аргінін/L-

карнітин 

↑ 11,3% (р= 0,001) ↑ 11,0% (р=0,001) 

 Примітка: р – достовірність різниці даних. 

Як видно з табл. 4.6, у пацієнтів контрольної групи, які отримували лише 

стандартну терапію, ФВWMSI достовірно знизилась на 14,7 %, у той час, як 

Триметазидин 
L-аргінін/L-карнітин 

Триметазидин+L-аргінін/L-
карнітин 
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розрахункова ФВ зросла на 2,1 %. У пацієнтів першої підгрупи, як на фоні 

стандартної терапії отримували триметазидин, ФВ ЛШ підвищувалася при 

застосуванні обох способів розрахунку – на 1,7 та 5,7 %, відповідно. У другій 

підгрупі, де пацієнтам до схеми терапії долучався L-АК комплекс, ФВWMSI та 

ФВ розрахункова теж демонстрували ріст – на 2,6 та 4,4 %, відповідно. У третій 

підгрупі, де застосовувалось поєднання триметазидину + L-аргінін/L-карнітину, 

ФВWMSI та ФВ розрахункова достовірно зростали, при чому величина приросту 

виявилася найбільш суттєвою – ФВ розрахункова зросла на 11,3 %, а ФВWMSI – 

на 11,0 %.  

Проаналізувавши всі вимірювання ФВ ЛШ обома методами, 

інформативність методу WMSI підтверджується коефіцієнтом кореляції 

Пірсона: r =0,76, що вказує на сильний прямий кореляційний зв’язок; 

достовірність апроксимації R2=0,57 (рис. 4.21). 

 

Рис. 4.21. Діаграма розсіювання значень ФВ ЛШ, обчисленої 

розрахунковим методом за Teicholz та через WMSI 

На рис. 4.22 представлено схематичне зображення динаміки зони акінезії 

у пацієнтів зі STEMI/NSTEMI контрольної та основної груп. На схемі подані 

середні значення WMSI, ФВ ЛШ за Teicholz та ФВ ЛШ за WMSI а також 

графічне зображення динаміки площі акінезії та гіпокінезії (зони ішемічного 

некрозу). Таким чином, наведений в розділі 4 порівняльний аналіз дає підставу 
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для наступного заключення. Досліджуваний препарат триметазидин є 

ефективним кардіопртективним засобом, що може бути рекомендований 

хворим зі STEMI/NSTEMI. Водночас даний препарат, як засіб 

посткондиціювання, сприяє позитивній динаміці зубця Q, регресії резорбційно-

некротичного синдрому, патологічного ремоделювання та гіпертофії лівого 

шлуночка, зменшенню інтенсивності фіброзоутворення та збільшенню площі 

життєздатрного (нормокінетичного міокарда), що дає можливість домогтися 

суттєвого підвищення глобальної скоротливості міокарду. 

Таким чином, наведений у розділі 4 порівняльний аналіз дає підставу для 

наступного заключення. Досліджуваний препарат триметазидин є ефективним 

кардіопртективним засобом, що може бути рекомендований хворим зі 

STEMI/NSTEMI. Водночас даний препарат, як засіб посткондиціювання, сприяє 

позитивній динаміці зубця Q, регресії резорбційно-некротичного синдрому, 

патологічного ремоделювання та гіпертофії лівого шлуночка, зменшенню 

інтенсивності фіброзоутворення та збільшенню площі життєздатрного 

(нормокінетичного міокарда), що дає можливість домогтися суттєвого 

підвищення глобальної скоротливості міокарду. 

Долучення до триметазидину L-аргінін/L-карнітину потенціює 

антиішемічний ефект першого, позитивну динаміку сегмента ST, критеріїв 

резорбційно-некротичного синдрому (тропонін І, активність АсАТ, лейкоцитоз, 

ШОЕ), сегментарної та глобальної скоротливості лівого шлуночка, збільшенню 

міокардіального резерву та зони життєздатного міокарду, зниження 

інтенсивності фіброзоутворення. 

Проведене дослідження довело безумовно кращу ефективність лікування 

пацієнтів зі STEMI/NSTEMI при поєднанні базової (стандартної) терапії з 

триметазидином та L-аргінін/L-карнітиновим комплексом, що важливо для 

реальної кардіологічної практики ведення таких пацієнтів. Долучення до 

стандартної терапії триметазидину та L-аргінін/L-карнітину є безпечним, добре 

переноситься хворими, не спричиняє серйозних побічних ефектів, які б 

вимагали відміни препаратів. 
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         При поступленні                    Терапія    Після лікування 

Контроль 

WMSI=1,9; ФВWMSI=39,0% ФВрозр=47,3% WMSI=2,4; ФВWMSI=33,0% ФВрозр=48,3% 

 

 

 

Триметазидин 

WMSI=1,9; ФВWMSI=39,0% ФВрозр=48,0% WMSI=1,9; ФВWMSI=39,0% ФВрозр=50,8% 

 

 

 

L-аргінін/L-карнітиновий комплекс 

WMSI=1,7; ФВWMSI=44,5% ФВрозр=50,7% WMSI=1,7; ФВWMSI=45,7% ФВрозр=53,0% 

 

 

 

Триметазидин + L-аргінін/L-карнітиновий комплекс 

WMSI=1,7; ФВWMSI=43,8% ФВрозр=46,3% WMSI=1,5; ФВWMSI=48,6% ФВрозр=51,5% 

 

 

Рис. 4.22. Схематичне зображення динаміки WMSI, ФВ ЛШ за Teicholz та 

ФВ ЛШ за WMSI під впливом досліджуваної терапії  
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За матеріалами розділу опубліковано наступні праці: 

1. Fedorchenko M (2019) Influence of Adenosine-5-Triphosphogluconate-

magnesium Trisodium salt and levocarnitine on clinical course, structural and 

functional changes and myocardial fibrosis in patients with myocardial 

infarction. Галицький Лікарський Вісник 2:30-32 [205] 

2. Федорченко М (2019) Оцінка фармакологічного посткондиціювання 

аргінін/левокарнітиновим комплексом у пацієнтів зі STEMI/NSTEMI. 

Світ медицини та біології 3(69):162-167 [206] 

3. Fedorchenko MV, Seredyuk NM, Petrovskiy RV (2019) Influence of 

trimetazidine and levocarnitine on clinical course, structural and functional 

changes and myocardial fibrosis in patients with myocardial infarction. 

Wiadomosci lekarskie LXXII(11):2094-2098 [207]. (Особистий внесок 

здобувача - участь в проведенні дослідження та підготовка статті до 

публікації. Середюк Н.М. – консультативна допомога при написанні 

статті. Петровський Р.В. – консультативна допомога при веденні 

пацієнта 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ ТРИМЕТАЗИДИНУ ТА L-АРГІНІН/L-КАРНІТИНОВОГО 

КОМПЛЕКСУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ 

 

Оцінка якості життя  є одним із важливих критеріїв ефективності 

проведеної фармакотерапії. З метою оцінки впливу досліджуваних препаратів 

на якість життя пацієнтів, було проведене анкетування всіх включених у 

дослідження пацієнтів при поступленні у стаціонар та при закінченні 

стаціонарного етапу лікування.  

З цією метою нами був використаний опитувальник EQ-5D-5L, 

розроблений міжнародною міждисциплінарною групою вчених EuroQol Group. 

Даний опитувальник базується на п’ятьох компонентах якості життя: 

рухомості, самообслуговуванню, активності у повсякденному житті, наявності 

болю чи дискомфорту, тривоги чи депресії. Кожен компонент розділений на 5 

рівнів у залежності від суб’єктивного ступеня вираженості кожного показника 

(див. розділ 2, підрозділ 2.3). 

При поступленні пацієнтів отримані наступні вихідні дані. Пацієнти 

контрольної групи в середньому оцінювали якість свого життя на момент 

поступлення у 29,20±10,37 ум.од., пацієнти ж першої підгрупи (СТ+ 

триметазидин) оцінювали свій рівень життя у 32,20±10,11 од., хворі другої 

підгрупи (СТ+L-аргінін/L-карнітин)– у 38,00±14,21 ум.од., пацієнти ж третьої 

підгрупи (СТ + триметазидин + L-аргінін/L-карнітин) оцінили рівень якості 

свого життя у 34,36±12,46 ум.од. З наведених результатів можна зробити 

висновок про відносно однакову низьку оцінку пацієнтами якості свого життя, 

що вказує на гомогенність досліджуваних груп. Статистично значущої різниці 

між групами не спостерігалося (р>0.1). 
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У таблиці 5.1 та на рис. 5.1 представлені результати оцінки якості життя у 

динаміці до та після лікування у всіх обстежених пацієнтів, розподілених по 

групах. 

 

Таблиця 5.1 

Вплив досліджуваних препаратів на динаміку показників якості життя 

обстежених пацієнтів у процесі лікування, без і з використанням на фоні 

стандартної терапії досліджуваних препаратів 

 СТ 

 

Підгрупи основної групи 

1-а підгрупа 

 

2-а підгрупа 

 

3-я підгрупа 

При поступленні, 

ум. од 

29,20±10,37 32,20±10,11 38,00±14,21 34,36±12,46 

Перед випискою, 

ум. од 

56,80±9,11 67,40±10,31 70,12±12,21 74,32±12,05 

Індекс приросту 

за час лікування, 

% 

+94,50 

p=0,0001 

+109,30 

p=0,0001 

+84,50 

p=0,0001 

+116,30 

p=0,0001 

 Примітка: р – достовірність різниці даних. 

 

 

Рис. 5.1. Динаміка рівнів індексу якості життя пацієнтів під впливом 

досліджуваних схем фармакотерапії 

Ум. од. 
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Із даних, наведених в табл. 5.1 та на рис. 5.1 можна зробити висновок, що у 

всіх досліджуваних пацієнтів рівень якості життя наприкінці терміну 

спостереження суттєво підвищувався (приблизно у 2 рази).  

При цьому в групі контролю індекс зростання якості життя збільшився у 

меншій мірі, ніж у пацієнтів, які отримували у доповнення до стандартної 

терапії триметазидин і, особливо, поєднання триметазидину та L-аргінін/L-

карнітину. На рис. 5.2 представлена динаміка якості життя обстежених 

пацієнтів, розрахованої за медіаною із зазначенням нижнього та верхнього 

квартілів. 

 

 

Рис. 5.2. Динаміка індексу якості життя пацієнтів під впливом стандартної 

терапії та досліджуваних препаратів 

 

З рис. 5.2 добре видна різниця динаміки в контрольній та основній групах. 

Оцінюючи динаміку якості життя за індексом приросту, якість життя за 

суб’єктивною оцінкою пацієнтів підвищилась приблизно у 2 рази у підгрупах 

триметазидину та триметазидину + L-аргінін/L-карнітину проти 1,9 раза в 

контрольній групі. 

Аналізуючи результати опитування згідно анкети EQ 5D-5L, особлива 

увага була скерована на параграфи рухової активності пацієнтів, 

болю/дискомфорту та тривоги/депресії. При цьому за категорією ‘не маю 

Контрольна 
група 
 
Триметазидин 
 
 
L-аргінін/L-
карнітин 
 
Триметазидин+ 
L-аргінін/L-
карнітин 
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жодних проблем’ щодо трьох зазначених вище  параграфів отримані 

результати, представлені на рис. 5.3. 

 

Рис. 5.3. Динаміка відносного ризику несприятливих результатів лікування 

пацієнтів у підгрупах основної групи у порівнянні з групою контролю 

 

З представленої на рис. 5.3 інформації добре видно, що досліджувані схеми 

лікування за категорією «не маю жодних проблем» у цілому, ефективні щодо 

усіх трьох критеріїв якості життя. Найкращі результати отримані щодо оцінки 

пацієнтами загруднинного болю/дискомфорту (ВР = 0,45 [95 % ДІ 0,26-0,79; 

р<0,05]) та відчуття тривоги/депресії (ВР = 0,53 [95 % ДІ 0,29-0,95; р<0,05]).  

Таким чином, аналіз динаміки якості життя вказує на однозначно кращу 

ефективність лікування у групах триметазидину та триметазидину + L-

аргінін/L-карнітину в порівнянні із підгрупою L-аргінін/L-карнітину та 

контрольною групою. 

 

 

Триметазиди

н 

Триметазидин+L-

аргінін/L-карнітин 

L-аргінін/L-карнітин 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Проблема ведення «нереваскуляризованих» пацієнтів зі STEMI/NSTEMI 

продовжує залишатись актуальною, адже число таких пацієнтів ще є достатньо 

великим – від 40 до 60 %. За даними «Реєстру перкутантних коронарних 

втручань. від реперфузійного парадоксу до зниження летальності» (Соколов М. 

Ю., 2018, 2019), у 2017 році абсолютне число пацієнтів із гострим інфарктом 

міокарда становило 42187 хворих, тобто 1189 на 1 млн населення України. В 

тому числі STEMI було зафіксовано у 24710 хворих, тобто 64,1 % усіх випадків 

інфаркту міокарда, або ж 699 на 1 млн населення України. При цьому 

реваскуляризація шляхом первинного коронарного втручання виконана у 31,7% 

пацієнтів. Разом із тромболізисом (16,1 % пацієнтів) всього ургентно 

реваскуляризовано 47,8 % пацієнтів (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Схема динаміки питомої ваги пацієнтів зі STEMI без та з 

реперфузією 
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З представлених на рис. 6.1 даних видно, що у 2018 році лише дещо 

зменшилася питома вага нереваскуляризованих пацієнтів (з 52,50 % у 2015 році 

до 46,70 % у 2018 році). 

Стратегією ведення пацієнтів, яким не проводилася реваскуляризація 

міокарда тепер вважається оптимальна медикаментозна терапія. 

Доведено, що смертність на фоні медикаментозної терапії в Україні 

коливається в межах 12-15 % проти 4-5 % у реваскуляризованих пацієнтів. 

Виходячи із зазначеного, необхідний пошук методів потенціювання ОМТ, який 

на сьогодні є актуальним питанням реальної кардіологічної практики та 

медичної допомоги нереваскуляризованим пацієнтам. 

Причинами не застосування реваскуляризаційних технологій у пацієнтів 

нашого дослідження були: затримка з викликом бригади ШМД, подовження 

часу «ПМК-КатЛаб» більше 12-24 годин, коли первинне коронарне втручання 

втрачає свою доцільність, відсутність інформованої згоди пацієнта на 

застосування реперфузійної технології. 

В останні роки увагу лікарів привернули роботи про кондиціювання 

міокарда як один із варіантів кардіопротекції. 

Є достатня доказова база того, що епізоди ішемії міокарда, які передують 

гострому інфаркту міокарда, ініціюють каскад біохімічних процесів, 

скерованих на підготовку міокарда до наступної, більш вираженої ішемії. Цей 

фізіологічний феномен названий ішемічним прекондиціюванням (рис.6.2). 

Відтак, якщо ж інфаркт усе таки відбувся, кондиціювання дозволяє 

зменшити розмір інфаркту міокарда та зменшити пошкодження міокарда, 

спричинене реваскуляризацією. 
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Рис. 6.2. Схема ішемічного прекондиціювання 

 

 Доведено, що епізоди ішемії, що передують інфаркту міокарда, 

призводять до виділення кардіоміоцитами біологічно активної речовини 

аденозину, який активує внутрішньоклітинний месенджер протеїнкіназу С, яка 

активує АТФ-залежні калієві канали кардіоміоцитів, настає гіперполяризація 

поваерхні кардіоміоцитів, закриваються Са++-канали та мРТР. Фіналом цього 

каскаду є посилення аеробного шляху синтезу АТФ та вазодилатація.  

Результати подальших досліджень показали також, що певні 

фармакологічні препарати здатні позитивно впливати на процес 

кондиціювання, з яких найбільш активно вивчаються аденозин, нікорандил, 

нітрогліцерин (рис. 6.2). За даними Korean Acute Myocardial Infarction Registry 

[201], долучення до базового лікування триметазидину сприяє зменшенню 

відносного ризику смерті від усіх причин а також від серйозних серцево-

судинних подій. 

Зазначене вище і послужило засадами для поглибленого вивчення 

терапевтичної ефективності триметазидину з метою «запуску» феномену 

посткондиціювання у «нереваскуляризованих» пацієнтів зі STEMI/NSTEMI.  



150 
 

 
 

Проведене нами дослідження було проспективним, нерандомізованим, 

відкритим, виконаним шляхом аналізу ефективності різних варіантів 

медикаментозної терапії в порівнюваних підгрупах та в групі контролю. Набір 

пацієнтів проводився послідовно, по мірі поступлення пацієнтів у стаціонар. 

Мета дослідження було підвищення ефективності стандартної терапії 

«нереваскуляризованих» хворих зі STEMI/NSTEMI шляхом дослідження 

впливу на клінічний перебіг, лабораторно-інструментальні показники та 

сегментарну скоротливість міокарда та процеси фіброзоутворення 

триметазидину та його поєднання із амінокислотним комплексом L-аргініну та 

L-карнітину. 

Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні завдання 

дослідження: 

1. З’ясувати терапевтичну ефективність стандартної терапії 

«нереваскуляризованих» пацієнтів зі STEMI/NSTEMI. 

2. Встановити доцільність долучення до стандартної терапії 

триметазидину. 

3. Вивчити можливість потенціювання терапевтичних ефектів 

триметазидину з допомогою L-аргінін/L-карнітинового комплексу. 

4. Провести порівняльний аналіз ефективності варіантів досліджуваної 

терапії з використанням триметазидину та L-аргінін/L-карнітину та їх 

поєднання. 

5. Розробити диференційний алгоритм застосування триметазидину та L-

аргінін/L-карнітину у складі медикаментозної терапіх 

нереваскуляризованих пацієнтів зі STEMI/NSTEMI з врахуванням 

особливостей їх фармакодинаміки. 

 Матеріалом для дослідження були показники пацієнтів із реальної 

клінічної практики, які по  мірі поступлення у відділення анестезіології з 

палатами інтенсивної терапії включалися у контрольну групу і три підгрупи 

основної групи.  
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Окрім клінічного моніторингу, загально-клінічних та лабораторних 

аналізів та інструментальних методів обстежень, у пацієнтів досліджувалася 

динаміка фібронектину (біомаркера фіброзоутворення), тропоніну І (біомаркера 

міокардіального пошкодження), індексів скоротливої функції та залишкового 

міокардіального резерву, індексу маси міокарда лівого шлуночка а також 

показника WMSI як критерія сегментарної скоротливості ЛШ, його фракцію 

викиду. 

Статистичний аналіз проводився за допомогою комп’ютерних програм 

Statistica 10 та Microsoft Excel. Вибірки перевірялись на нормальність розподілу 

даних (нормальний/дзвоноподібний чи відмінний від нормального) за тестом 

Шапіро-Уілка. Відповідно до цього застосовувались параметричні методи 

статистики (у випадку нормального розподілу даних) – t-тест Ст’юдента, чи 

непараметричні методи (у випадку відмінного від нормального розподілу 

даних) – u-тест Манна-Уітні. Також розраховували коефіцієнт кореляції 

Пірсона, відносний ризик, абсолютний ризик, зниження абсолютного ризику, 

число пацієнтів, яких потрібно пролікувати для отримання одного випадку 

позитивного ефекту. 

Дослідження ефективності стандартної терапії показало, що позитивний 

клінічний результат вдається досягти у 60,0 % хворих щодо больового 

синдрому та у 40,0 % хворих щодо ознак серцевої недостатності. Елевація 

сегмента ST мала позитивну динаміку впродовж першого тижня ІМ у 44,0 % 

пацієнтів, а зубця Q – у 36,0 % пацієнтів групи контролю. Резорбційно-

некротичний синдром за динамікою лейкоцитозу, прискореної ШОЕ та 

активності АсАТ в період гострої фази ІМ суттєво не змінювався. У той же час 

динаміка тропопніну І була позитивною – спостерігалося зниження цього 

біомаркера у 12,2 раза (р=0,001), що є свідченням прогностично сприятливого 

результату. Разом із тим, динаміка біомаркера фіброзоутворення не мала 

тенденції до нормалізації (р=0,29), більше того, його рівень збільшився у 24 із 

25 пацієнтів контрольної групи. Малоефективною виявилася стандартна терапія 

і щодо регресії ремоделювання ЛШ, індексів скоротливої функції та 
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міокардіального резерву. ММЛШ та ІММЛШ мали тенденцію до зниження (на 

19,8 % та 14,2 % відповідно). Однак така динаміка все ж не спричинила 

нормалізації геометрії ЛШ (недостовірне зменшення ексцентричного 

ремоделювання на 8,6 %). Не спостерігалося й суттєвої позитивної динаміки 

ФВ ЛШ (р=0,26), розрахованої за формулою [(КДО-КСО)/КДО*100 %]. 

Дослідження сегментарної скоротливості згідно рекомендацій 

Американської Асоціації Ехокардіографії (ASE, 2016,2018) підтвердило 

висновок стосовно недостатньо ефективної динаміки ФВ ЛШ. Про останнє 

свідчила і негативна динаміка WMSI – підвищення на 11,8 % (р=0,028). 

У підсумку слід звернути увагу на позитивний вплив (у 60,0 % пацієнтів) 

стандартної терапії на клінічні ознаки STEMI/NSTEMІ, нормалізацію рівня 

тропоніну І, зменшення маси міокарда. Недостатнім виявився ефект 

стандартної терапії стосовно ремоделювання ЛШ, скоротливості міокарда та 

глобальної ФВ ЛШ. 

Результати, отримані у хворих підгрупи триметазидину показали суттєво 

іншу динаміку перебігу STEMI/NSTEMI. Так, больовий синдром повністю 

вдалось подолати у 84,0 % пацієнтів, а ознаки серцевої недостатності минули у 

64,0 % випадків. За даними ЕКГ, в пацієнтів цієї групи найважливішим 

виявилося достовірне зниження амплітуди зубця Q (ВР=0,73 [95 % ДІ 0,87-0,93; 

р<0,05]). У той же час, долучення до стандартної терапії триметазидину 

достовірно не впливає на регресію елевації та депресії сегмента ST.  

Динаміка резорбційно-некротичного синдрому у групі триметазидину була 

достовірною – зниження на 40,0 % активності АсАТ (р=0,001). Менш виразним 

було зниження ШОЕ, проте достовірною була динаміка тропоніну І, який у цих 

пацієнтів у перші 7 днів лікування знизився у 15,5 раза. Водночас рівень 

фібронектину також мав позитивну динаміку (ВР=0,56 [95 % ДІ 0,32-0,95; 

р<0,05]), що є свідченням сповільнення надмірно інтенсивного 

фіброзоутворення. 

Дослідження впливу досліджуваної терапії на динаміку основних класів 

ліпідів не показало однозначного результату. 
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У пацієнтів групи контролю спостерігалося достовірне зниження рівня 

холестерину (на 16,0 %; р=0,03) при одночасному підвищенню рівня 

триацилгліцеринів (на 12,5 %; р=0,96), що вказує на зміну типів дисліпідемії – 

«перехід» ІІа типу в IV тип дисліпідемії. 

У той же час у пацієнтів підгрупи триметазидину спостерігається інша 

закономірність: одночасне зниження рівнів гіперхолестеринемії та 

триацилгліцеринемії на 13,5 % (р=0,001) та 4,8 % (р=0,08) відповідно. 

Долучення до терапевтичної схеми L-аргінін/L-карнітину не додало 

позитивного впливу щодо динаміки основних класів ліпідів. 

Цікавою виявилася динаміка показників ЕхоКГ. Регресія ІММЛШ на 21,2 

% проти 14,2 % у групі контролю супроводжувалася збільшенням індексів 

скоротливості та міокардіального резерву на 11,5 та 5,9 % відповідно. ФВ ЛШ 

під впливом триметазидину зросла на 5,8 % (р=0,006) проти 1,2 % в групі 

контролю. 

Суттєвої динаміки ремоделювання в групі триметазидину, як і в групі 

контролю, не спостерігалося. Показник WMSI, як інтегральний критерій 

скоротливості міокарда, мав виражену позитивну динаміку (ВР=0,20 [95 % ДІ 

0,08-0,50; р<0,05]). Тест Манна-Уітні підтвердив достовірність зазначеної 

динаміки – різниця між групою контролю склала 11,1 % (р=0,014). 

Отже, долучення до стандартної терапії триметазидину сприяє позитивній 

динаміці больового синдрому, ознак серцевої недостатності, маркерів 

резорбційно-некротичного синдрому, ішемічного некрозу та фіброзування, 

підвищенню сегментарної скоротливості та глобальної ФВ ЛШ. 

У пацієнтів підгрупи L-аргінін/L-карнітину результати виявилися 

неоднозначними. Так, динаміка типового болю за грудниною виявилась такою 

ж, які і в підгрупі триметазидину – у 84,0 % пацієнтів біль минув повність 

протягом першого тижня лікування. У той же час, динаміка ознак серцевої 

недостатності поступалася останній на 12,0 %.  

У той же час, слід відмітити, що в підгрупі L-аргінін/L-карнітину 

спостерігалася позитивна динаміка резолюції сегмента ST, про що свідчив 
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аналіз відносного ризику (ВР=0,25 [95 % ДІ 0,09-0,71; р<0,05]). Однак динаміка 

амплітуди зубця Q виявилася статистично недостовірною (р>0,05).  

На противагу контрольній групі, у пацієнтів підгрупи L-аргінін/L-

карнітину спостерігалося достовірне зменшення значень показників 

резорбційно-некротичного синдрому. Лейкоцитоз при цьому зменшився на 23,0 

% (р=0,001), а активність АсАТ – на 37,7 % (р=0,0001). Рівень тропоніну І 

знизився у 15,2 раза. Цікавою виявилася динаміка фібронектину (ВР=0,39 [95 % 

ДІ 0,20-0,76; р<0,05]), яка була близькою до такої у групі триметазидину, проте 

суттєво відрізнялась від такої в контрольній групі. 

Відтак, доведено, що процеси ремоделювання та гіпертрофії ЛШ, індексів 

скоротливості та міокардаільного резерву під впливом L-аргінін/L-карнітину 

змінювалися не суттєво – жоден із зазначених вище показників не мав 

достовірної динаміки. Істотно не змінювалась в таких хворих і ФВ ЛШ. 

Особливої уваги заслуговує питання потенціювання терапевтичних ефектів 

шляхом поєднаного застосування триметазидину та L-аргінін/L-карнітину. При 

цьому з’ясувалося, що за таких умов антиангінальний ефект суттєво 

посилюється – біль у перші 7 днів лікування минав у 92,0 % хворих проти 60,0 

% у групі контролю та 84,0 % у інших групах. Ознаки ГСН вдавалось усунути у 

68,0 % пацієнтів проти 40,0 % у групі контролю. Зазначене вище дає підставу 

вважати, що застосування триметазидину в поєднанні з L-аргінін/L-карнітину 

дає найкращий клінічний ефект як щодо здолання болю, так і щодо ознак ГСН. 

Регресія клінічних ознак добре корелювала із динамікою ЕКГ-ознак 

ішемічного пошкодження. З’ясувалось, що долучення до стандартної терапії 

досліджуваних препаратів прискорює резолюцію сегмента ST, зменшення 

амплітуди зубця Q. У той же час, призначення лише триметазидину чи лише L-

аргінін/L-карнітину не призводило до бажаної динаміки сегмента ST.  

Підтвердженням позитивного впливу триметазидину та L-аргінін/L-

карнітину на ішемічне пошкодження і фіброзоутворення виявилася динаміка 

тропоніну І та фібронектину, які достовірно знижувались у процесі такого 

лікування (р=0,001). 
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Не менш важливим виявився вплив триметазидину та L-аргінін/L-

карнітину на ремоделювання ЛШ, скоротливість та міокардіальний резерв. При 

цьому виявилося, що рутинні ЕхоКГ критерії мають позитивну, проте 

недостовірну динаміку в порівнянні із контрольною групою. У той же час ІЗМР 

та ІСФ продемонстрували позитивну динаміку на 9,5 та 21,1 % відповідно 

(р=0,001). Розрахункова ФВ ЛШ зросла на 10,3 % проти 2,1 % у групі 

контролю. Дослідження динаміки WMSI підтверджує зростання терапевтичної 

ефективності лікування в разі поєднання триметазидину та L-аргінін/L-

карнітину. При цьому WMSI зменшується на 10,7 %. 

Важливою виявилася інформація щодо показника NNT (число пацієнтів, 

яких необхідно пролікувати щоб попередити один несприятливий результат). 

При цьому з’ясувалось, що в разі застосування комбінації триметазидину та L-

аргінін/L-карнітину зі стандартною терапією, NNT є найнижчим саме в групі 

поєднаного застосування досліджуваних препаратів (1,67 проти 6,25 у підгрупі 

триметазидину). 

Проаналізувавши визначення ФВ ЛШ обома методами, встановлено, що 

між ними існує сильний прямий кореляційний зв’язок (r=0,76, а достовірність 

апроксимації R2=0,57). 

За нашими даними, розмір інфаркту міокарда під впливом триметазидину 

зменшувався на 25 %, що дещо більше, ніж в дослідженні AMISTAD-II (2005), 

в якому така динаміка становила 16 % (р=0,023). У дослідженні AMISTAD-II 

зазначена динаміка спостерігалася при використанні аденозину 

внутрішньовенно в дозі 70 мкг/кг/хв.  

 За даними Ватутина Н., Колесникова В. (2013), у відповідь на 

сублінгвальний прийом аденозинвмісного препарату спостерігається 

підвищення ФВ ЛШ із 54,7±7,81 % до 58,7±8,60 %, тобто на 7,3 % (р<0,05). За 

нашими ж даними. Під впливом триметазидину ФВ ЛШ збільшилася на 1,7 %, а 

в поєднанні із L-аргінін/L-карнітиновим комплексом – на 11,3 % (р=0,001). 

Таким чином, отримані результати в цілому є співставними із раніше 

проведеними дослідженнями (AMISTAD-II, 2005; Ватутин Н., Колесников В., 
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2013). Разом із тим, у нашому дослідженні ефективність сублінгвального 

застосування триметазидину є вищою, особливо у поєднанні із із L-аргінін/L-

карнітиновим комплексом. 

Аналіз якості життя показав, що суб’єктивна якість життя за відповідями 

пацієнтів суттєво підвищилася на 109,3 % в групі триметазидину, 84,5 % в групі 

L-аргінін/L-карнітину та 116,3 % в групі триметазидину + L-аргінін/L-

карнітину. Аналіз якості життя підтверджує доцільність поєднаного 

застосування досліджуваних препаратів в реальній клінічній практиці.  

Взявши до уваги 3 основні параграфи якості життя (рухова активність, 

біль/дискомфорт та тривога/депресія) з’ясувалось, що найкращою щодо 

поліпшення якості життя пацієнтів зі STEMI/NSTEMI є терапія комплексом 

«триметазидин перорально + L-аргінін/L-карнітин інтравенозно». Відносний 

ризик несприятливого результату при цьому виявився 0,53 [95 % ДІ 0,29-0,95; 

р<0,05] щодо подолання тривоги/депресії; 0,45 [95 % ДІ 0,26-0,79; р<0,05] щодо 

больових відчуттів та 0,76 [95 % ДІ 0,54-1,07; р<0,1] щодо рухової активності. 

На підставі проведеного дослідження нами виокремлені провідні ефекти та 

ознаки, асоційовані з ними (рис. 6.4). З представлених даних видно, що 

поєднання триметазидину та L-аргінін/L-карнітину спричиняє низку 

плейотропних ефектів, які в кінцевому результаті призводять до збереження 

життєздатного міокарда.  

Таким чином, алгоритм ведення нереваскуляризованих пацієнтів зі 

STEMI/NSTEMI повинен передбачати зазначені ефекти, що є важливим з 

огляду на коморбідність (рис. 6.3).  

Таким чином, згідно розробленого алгоритму та враховуючи основні 

ефекти препаратів (див. рис. 6.4), показання до призначення досліджуваних 

препаратів можуть бути розширені, окрім інфаркту міокарда, і на нестабільну 

стенокардію та постінфарктний кардіосклероз.  
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Рис. 6.4 Ключові ефекти досліджуваних препаратів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimetazidine + L-arginine/L-carnitine ТРИМЕТАЗИДИН + L-АРГІНІН/L-КАРНІТИН 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено клініко-патогенетичне обґрунтування 

та нове вирішення актуальної проблеми кардіології – удосконалення 

медикаментозного лікування хворих на STEMI/NSTEMI шляхом використання 

триметазидину та L-аргінін/L-карнітину. 

1. Стандартна терапія є ефективною у 60,0 % пацієнтів щодо больового 

синдрому. При цьому рівень тропоніну І знижується на 91,8 %, а індекс 

маси міокарда лівого шлуночка знижується на 14,2 % (р=0,001). Разом із 

тим, під впливом СТ посилюється фіброзоутворення (зростання рівня 

фібронектину на 8,4%; р=0,25), формується ексцентричне ремоделювання 

лівого шлуночка (зниження відносної товщини стінки лівого шлуночка на 

8,6 %; р=0,001), збільшується індекс сегментарної скоротливості (з 

1,94±0,02 до 2,17±0,03; р=0,028) та зменшується глобальна фракція 

викиду лівого шлуночка (з 41,0 % до 35,0 %). 

2. Долучення до стандартної терапії триметазидину потенціює позитивну 

динаміку STEMI/NSTEMI: біль вщухає у 84,0 % пацієнтів (ВР = 0,11 [95% 

ДІ 0,02-0,81; р<0,05]), у 64,0 % хворих минають ознаки гострої серцевої 

недостатності, на 93,6 % знижується рівень тропоніну І (р=0,001), 

позитивної динаміки набуває рівень фібронектину (ВР = 0,56 [95 % ДІ 

0,32-0,95; р<0,05]), знижувався рівень індекс маси міокарда лівого 

шлуночка (на 21,2 %; р=0,001), збільшується міокардіальний резерв (на 

5,9 %; р=0,006), зменшується Wall Motion Score Index (ВР = 0,20 [95 % ДІ 

0,08-0,50; р<0,05]), підвищується глобальна фракція викиду лівого 

шлуночка (на 5,7 %; р=0,001).  

3. Амінокислотний комплекс L-аргінін/L-карнітин при поєднанні із 

засобами стандартної терапії посилює антиангінальну дію останньої (ВР 

= 0,22 [95 % ДІ 0,05-0,93; р<0,05]), прискорює позитивну динаміку 
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сегмента ST у разі його елевації (ВР = 0,25 [95 % ДІ 0,09-0,71; р<0,05]), 

ознак гострої серцевої недостатності (у 52,0 % пацієнтів), показників 

резорбційно-некротичного синдрому. При цьому знижується рівень 

тропоніну І (на 93,6 %; р=0,001) та фібронектину (на 5,7 %; р=0,44). Разом 

із тим, такий комплекс повільніше відновлює сегментарну скоротливість 

міокарда (ВР = 0,70 [95 % ДІ 0,47-1,04; р>0,05]), хоча і підвищує фракцію 

викиду лівого шлуночка (ВР = 0,24 [95 % ДІ 0,09-0,60; р<0,05]). 

4. Поєднане застосування триметазидину та амінокислотного комплексу L-

аргінін/L-карнітин має найбільш виражений вплив на терапевтичну 

ефективність стандартної терапії. При цьому антиангінальна активність 

суттєво краща, ніж у контрольній групі (92,0 % проти 60,0 %; р<0,05), 

регресія - ознака гострої серцевої недостатності настає на 3-4 дні раніше, 

аніж у групі контролю (68,0 % проти 40,0 %; р<0,05). Це ж стосується 

позитивної динаміки елевованого сегмента ST (ВР = 0,32 [95 % ДІ 0,11-

0,90; р<0,05]), депресії сегмента ST (ВР = 0,60 [95 % ДІ 0,34-1,07; р<0,1]), 

гіпертрофії лівого шлуночка (ВР = 0,54 [95 % ДІ 0,35-0,85; р<0,05]), що 

підтверджує високі протиішемічні можливості досліджуваної терапії.  

5. Поєднане застосування обох досліджуваних препаратів прискорює 

зворотній розвитик резорбційно-некротичного синдрому, інгібує 

прогресування ексцентричного ремоделювання та надмірного 

фіброзоутворення (ВР = 0,27 [95 % ДІ 0,12-0,63; р<0,05]), посилює 

інотропізм міокарда, підтвердженням чого є фракції викиду лівого 

шлуночка (+5,2 % проти -6,0 % в групі контролю; р<0,05) та краща якість 

життя (індекс приросту якості життя 116,3% проти 94,5 % в групі 

контролю; р<0,05). Позитивні результати комбінованого лікування 

пацієнтів зі STEMI/NSTEMI при долученні до стандартної терапії 

комплексу триметазидин + L-аргінін/L-карнітин підтверджує показник 

NNT, який за рівнем фібронектину складає 1,92 проти 3,13 в підгрупі 

триметазидину та 2,27 в підгрупі L-аргінін/L-карнітину. 
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6. Розроблений та впроваджений алгоритм лікування хворих зі 

STEMI/NSTEMI шляхом застосування на фоні стандартної терапії 

препаратів триметазидину та L-аргінін/L-карнітину дає можливість 

отримати ряд позитивних терапевтичних ефектів, зокрема, 

антиангінальний, антипроліферативний та протизапальний ефекти разом 

із збільшенням площі життєздатного міокарда, та в цілому, 

супроводжується покращенням перебігу захворювання, зменшенням 

кількості ускладнень та підвищенням якості життя пацієнтів. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. У лікуванні хворих зі STEMI/NSTEMІ на фоні стандарної терапії слід 

використовувати триметазидин та L-aргінін/L-карнітиновий комплекс для 

потенціювання процесів фармакологічного посткондиціювання з 

отриманням антифібротичного ефекту. 

2. Триметазидин пацієнтам зі STEMI/NSTEMI слід призначати в дозі 35 мг 

двічі на день упродовж 25-28 днів, а L-aргінін/L-карнітиновий комплекс – 

по 100 мл розчину для внутрішньовенного краплинного введення 1 раз на 

добу протягом 10-12 днів. 

3. Долучення триметазидину та L-аргінін/L-карнітину до стандартної терапії 

не лише доцільне, але і безпечне, оскільки характеризується доброю 

індивідуальною переносимістю та відсутністю серйозних побічних 

ефектів. 
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ДОДАТОК Б 

 

ОПИТУВАЛЬНИК EQ-5D-5L 

У кожному розділі оберіть ОДНЕ твердження, яке характеризує Ваш стан здоров’я 

СЬОГОДНІ 

ХОДЬБА 

Не маю жодних проблем із ходьбою    □ 

Незначний дискомфорт при ходьбі    □ 

Помітний дискомфорт при ходьбі     □ 

Значний дискомфорт при рухах     □ 

Не можу вільно пересуватись      □ 

САМООБСЛУГОВУВАННЯ 

Не маю жодних проблем у догляді за собою   □ 

Незначний дискомфорт при догляді за собою   □ 

Помітний дискомфорт при догляді за собою   □ 

Виражений дискомфорт при догляді за собою   □ 

Не можу самостійно доглянути за собою    □ 

ПОБУТОВА АКТИВНІСТЬ 

Не маю жодних проблем із звичною активністю   □ 

Незначний дискомфорт при звичній активності   □ 

Помітний дискомфорт при звичній активності   □ 

Виражений дискомфорт при звичній активності   □ 

Не можу виконувати мою звичну активність   □ 

БІЛЬ/ДИСКОМФОРТ 

Не маю жодних больових відчуттів чи дискомфорту  □ 

Незначна біль та дискомфорт     □ 

Помітний біль чи дискомфорт     □ 

Значний біль та дискомфорт     □ 

Нестерпний біль чи дискомфорт     □ 

ТРИВОГА/ДЕПРЕСІЯ 

Не маю жодних ознак тривоги чи депресії   □ 

Незначна тривожність чи депресія     □ 

Помітна тривожність чи депресія     □ 

Виражена тривожність чи депресія    □ 

Наздвичайна тривожність чи депресія    □ 
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Наскільки добре чи погано Ви себе почуваєте СЬОГОДНІ. 

Шкала пронумерована від 0 до 100. 

100 – найкраще можливе самопочуття. 

0 – найгірше можливе самопочуття. 

Позначте на шкалі який стан Вашого здоров’я СЬОГОДНІ на Вашу думку. 

Запишіть цифру у графі нижче.     

 

 

 

Ваш стан здоров’я 
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