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ОГЛЯД

Немецким патофизиологом Р. Вирховым в 1856 г. бы�
ла предложена гипотеза, которая объясняла механизмы
развития тромбозов. Описанные им основные причины
венозных и артериальных тромбозов – стаз, повреждение
сосудистой стенки и патология циркулирующей крови –
получили название триады Вирхова. Если роль первых
двух факторов в возникновении тромбоза представлялась
достаточно хорошо, то переход от констатации участия
патологии циркулирующей крови к конкретизации меха�
низмов этого участия произошел в 1965 г., когда норвеж�
ский клиницист O. Egeberg показал наличие взаимосвязи
дефицита антитромбина III и венозных тромбоэмбо�
лических осложнений [14]. Им же и был предложен тер�
мин «тромбофилия», под которым подразумевалось
врожденное или приобретенное состояние предрасполо�
женности к возникновению тромбозов [15]. В 2000 г.
Р. Manucci [33] определил наследственную тромбофи�
лию как генетически детерминированную тенденцию к
венозному тромбообразованию, реализация которой, как
правило, осуществляется уже в молодом возрасте, при
этом тромботические осложнения возникают без оче�
видной причины и имеют склонность к рецидивирова�
нию [21]. 

Впоследствии [34] были описаны и другие факторы,
лежащие в основе врожденных тромбофилий – дефицит
протеинов C и S (в 1981 и 1985 г. соответственно). В 1993 г.
открыта резистентность к активированному протеину С
[10]. В ее основе лежит замещение одной аминокислоты в
субстратном белке для активированного протеина С –
факторе V. Эта генетическая аномалия была детально
изучена в 1994 г. [5]. В настоящее время она известна как
Лейденская мутация (фактор Vлейден). В 1996 г. иденти�
фицирована еще одна причина врожденных тромбофи�
лий, так называемый полиморфизм гена протромбина
(фактор II 20210A) – состояние, сопровождаемое увели�
чением содержания протромбина в циркуляторном русле.
Генетическая аномалия метаболизма гомоцистеина при�
водит к развитию гипергомоцистеинемии – состояния,
ассоциированного с различными тромботическими
осложнениями [26]. 

Генетические нарушения, предрасполагающие к во�
зникновению тромбозов, могут быть обнаружены более
чем у одной трети пациентов с наличием тромбоэмбо�
лических осложнений в анамнезе и более чем у по�
ловины больных с осложненным семейным анамнезом
[11]. 

Наследственные тромбофилии –
основные формы 
и особенности диагностики 
(обзор литературы)

РЕЗЮМЕ
В статье представлены данные об основных формах наследственных тромбофилий. Описаны клини!
ческие проявления и варианты наследования заболеваний. Рассмотрены особенности лаборатор!
ной диагностики, а также диагностическая ценность современных инструментальных методов ис!
следования при осложненных формах тромбофилий. 

Ключевые слова: 
наследственная тромбофилия, диагностика тромбофилий, тромбоз, тромбоэмболические
осложнения.
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Резистентность к активированному
протеину С
Протеин С представляет собой эндогенный антико�

агулянт, который в активированной форме (АПС)
расщепляет и инактивирует активированные формы
факторов V и VIII – (Va и VIIIa). Резистентность к АПС
наследуется по аутосомно�доминантному типу. Моле�
кулярный дефект, лежащий в основе патологии был об�
наружен исследователями города Лейден (Голландия) и
определен как единичная точечная мутация гена фактора
V [16]. 

Наиболее частым клиническим проявлением наличия
фактора Vлейден являются тромбозы глубоких вен (ТГВ).
Эта мутация определяется приблизительно у 20% паци�
ентов с ТГВ и у 40–60% больных, находящихся на учете в
коагулологических центрах. Беременность, прием конт�
рацептивных препаратов [29], антифосфолипидный
синдром приводят к функциональной резистентности к
АПС, что при наличии фактора Vлейден повышает риск
развития тромбозов во много раз [45]. 

Фактор Vлейден�мутация редко встречается в
американской и австралийской популяции, в Японии и
ряде других восточных азиатских стран [13]. В общей
популяции встречаемость гетерозиготных носителей
фактора Vлейден колеблется от 3 до 5%. Гомозиготные
формы аномалии встречаются редко, однако чаще, чем
дефицит протеинов С и S, а также антитромбина. Соче�
тание резистентности к активированному протеину С с
другими генетическими протромбогенными аномалиями
[12] во много раз повышает риск возникновения тром�
боэмболических осложнений. 

Мутация гена протромбина 20210А
Протромбин является предшественником тромбина,

он активирует факторы V и VIII и конвертирует фибри�
ноген в фибрин. У пациентов с наличием аллели 20210А
в плазме крови регистрируется значительное повышение
уровня протромбина. Это состояние ассоциируется с по�
вышенным риском развития венозных тромбозов [32].
Они отмечаются у 5–6% больных с наличием тромбозов в
анамнезе и у 2–3% в популяции. Гетерозиготные носите�
ли этой мутации имеют риск возникновения тромботи�
ческих осложнений, в 2–5 раз превышающий таковой у
лиц, не имеющих этой аномалии [19]. 

Гипергомоцистеинемия
Гомоцистеин представляет собой продукт метабо�

лизма метионина. Увеличение содержания гомоцистеина
(гипергомоцистеинемия) может быть обусловлено гене�
тическими факторами или погрешностями в питании.
Тяжелые формы гипергомоцистеинемии манифестируют
ТГВ, прогрессирующим атеросклерозом, артериальными
тромбозами. Такие проявления патологии в большинстве
случаев обусловлены гомозиготным дефицитом циста�

тион�β�синтетазы (частота встречаемости в популяции
составляет 0,5%) [20]. 

Среднетяжелые формы гипергомоцистеинемии разви�
ваются вследствие генетических нарушений или пище�
вого дефицита витаминов, вовлеченных в метаболизм го�
моцистеина (В6, В12, фолаты), комбинации генетических
и пищевых факторов, на фоне приема лекарственных
препаратов (циклоспорины), при нарушении функции
почек, курении [18]. При среднетяжелых формах повы�
шается риск развития патологии коронарных сосудов,
окклюзивных артериальных нарушений, накоплены до�
казательства того, что гипергомоцистеинемия повышает
риск ТГВ, особенно у пациентов с сопутствующими тром�
бофилическими состояниями. Влияние гомоцистеина на
риск развития ТГВ с возрастом увеличивается [9]. 

В исследованиях in vitro показаны множественные по�
тенциально тромбогенные эффекты гомоцистеина, вклю�
чая повреждение эндотелия и угнетение синтеза и
функции оксида азота [42]. 

Гомоцистеин обладает рядом других протромботичес�
ких эффектов. Среди них можно выделить инактивацию
протеина С, снижение синтеза простациклина и увели�
чение выработки тромбоксана А2. Гомоцистеин нарушает
секрецию фактора Виллебранда, повышает экспрессию
фактора V и клеточного фактора, ингибирует тромбо�
модулин и экспрессию гепарана сульфата [40]. 

Дефицит протеина С, протеина S 
и антитромбина
Дефицит этих антикоагулянтных протеинов впервые

был определен как генетический фактор, лежащий в ос�
нове тромбофилии. В отличие от резистентности к АПС и
протромбину 20210А (моногенетические аномалии),
снижение содержания каждого из этих протеинов может
возникать вследствие разнообразных мутаций, которые
приводят к их количественному или качественному
(функциональному) дефициту [28]. 

Протеин С
Протеин С является витамин К�зависимым белком

плазмы. Он является предшественником сериновой
протеазы, которая активирует тромбин после того, как он
связывается со специфическим мембранным белком
тромбомодулином [30]. Активированный протеин С
специфически инактивирует кофакторы факторов Va и
VIIIa в кальций� и фосфолипидзависимых реакциях [17].
Нормальная активность протеина С в плазме колеблется
от 70 до 140%. Гомозиготный дефицит антикоагулянта
проявляется развитием тяжелых форм внутрисосуди�
стого свертывания (синдром ДВС) крови или фульми�
нантной пурпурой новорожденных [35]. 

Гетерозиготный дефицит протеина С (1 на 300 человек
в популяции) в 5–10 раз повышает риск возникновения
тромбозов, которые в большинстве случаев развиваются
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при наличии других осложняющих факторов (травма,
хирургическое вмешательство, беременность) [12]. 

Протеин S 
Протеин S является кофактором АПС, клинические

признаки снижения его содержания напоминают дефи�
цит протеина С. В плазме белок циркулирует в свободной
и связанной формах. Только свободная форма протеинa S
эффективна как кофактор АПС [27]. АПС в кооперации
со свободным протеином S инактивируют активирован�
ные формы факторов VIII и V. Эти реакции зависимы от
кальция и фосфолипидов. Снижение содержания про�
теина S наследуется по аутосомно�доминантному типу,
риск возникновения тромбозов при этом возрастает в
5–10 раз [6]. Частота выявления дефицита протеина S у
больных с семейными тромбозами составляет около 5%.
Гомозиготная форма патологии встречается крайне редко
и ассоциируется с тяжелыми тромбозами в неонатальный
период [3]. 

Антитромбин 
Антитромбин (АТ) представляет собой эндогенный

антикоагулянт, который связывает и блокирует актив�
ность тромбина и ряда других коагуляционных белков.
Наиболее значимой точкой приложения АТ является
тромбин, а также факторы Ха и IXа. Эффективность АТ
потенцируется в присутствии таких отрицательно заря�
женных гликозаминогликанов, как гепаран сульфат, ко�
торый синтезируется клетками эндотелия. В плазме АТ
присутствует в двух формах (α�АТ и β�АТ). β�форма
(10% от общего АТ) имеет более высокую аффинность к
гепаринам [37]. Для того чтобы гепарины (как естест�
венный, так и вводимые извне) оказывали свое антитром�
ботическое действие, необходимо наличие в циркуляции
АТ в концентрации, превышающей 40% (физиологи�
ческая активность АТ колеблется в пределах 80–120%). 

Наследование дефицита АТ аутосомно�доминантное,
клинически проявляется преимущественно венозными
тромбозами. Вероятность развития тромботических
осложнений у пациентов с дефицитом антитромбина
повышается с возрастом от величины менее 10% у детей
до 15 лет до более 85% после 50 лет. При этом частота
выявления дефицита АТ у больных с венозными
тромбозами составляет около 3%. Следует отметить, что
риск развития тромбозов у беременных женщин с
недостатком АТ существенно превышает таковой у
беременных с дефицитом протеинов С или S [44]. 

Редкие формы наследственных тромбофилий
Повышение содержания фактора VII или фибрино�

гена ассоциируется с повышенным риском развития ар�
териальных тромбозов. Некоторые типы дисфибриноге�
немий также могут осложняться тромбозами и эмбо�
лиями. В крайне редких случаях причинами наследствен�

ных тромбофилий могут являться аномалии плазминоге�
на и тромбомодулина. 

Особенности диагностики 
наследственных тромбофилий 
Как правило, проведение диагностических мероприя�

тий начинается после того, как пациент перенес эпизод
тромбоза глубоких вен или легочной тромбоэмболии. В
связи с этим необходимо временнoе согласование пла�
нируемых диагностических манипуляций и проводимой
антитромботической терапии. Содержание антитромби�
на, протеинов С и S не следует определять во время
острых случаев тромбообразования, так как их концент�
рация в этот период снижена. В пользу наследственного
характера патологии может свидетельствовать молодой
возраст пациента, осложненный семейный анамнез [7].
Не следует забывать о влиянии ряда лекарственных
препаратов и сопутствующей соматической патологии на
систему гемостаза. 

Лабораторная диагностика наследственных тромбо�
филий с некоторой долей условности может быть раз�
делена на этап проведения скрининговых (первичных)
тестов и выполнения специализированных исследова�
ний. 

Скрининговые тесты представляют собой тот мини�
мальный набор исследований, который позволяет опреде�
лить характер коагулогических изменений (гиперкоагу�
ляция, гипокоагуляция), а также степень их выражен�
ности. Скрининговое исследование гемостаза включает в
себя определение протромбинового времени (индекса),
активированного парциального тромбопластинового
времени (АПТВ), тромбинового времени (для исключе�
ния дисфибриногенемий), содержания фибриногена,
тромбоцитов, а также длительности капиллярного крово�
течения [36]. На этом этапе необходим учет некоторых
показателей крови, которые не являются собственно
коагулогическими, таких как гематокрит и количество
лейкоцитов. Анализ мазка периферической крови позво�
ляет исключить наличие у пациента ряда онкогемато�
логических пролифераций, нередко являющихся причи�
ной формирования гиперкоагуляции. Специализирован�
ные тесты позволяют провести нозологическую диагно�
стику наследственных тромбофилий и включают следую�
щие исследования: количество и активность антитром�
бина, протеина С и протеина S (иммунологические и
функциональные методики), определение содержания
гомоцистеина, анализ гена протромбина, тест на рези�
стентность к активированному протеину С, ДНК�анализ
на фактор Vлейден, определение концентрации D�димеров
(продуктов деградации фибрина) [8]. 

Для адекватной диагностики и определения тактики
лечения осложненных форм наследственных тромбофи�
лий необходимо проведение ряда инструментальных
исследований. 
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Тромбоз глубоких вен 
1. Дуплексное ультразвуковое сканирование. С 1980 г.

P.G. Clifforl начал применять дуплексный способ иссле�
дования сосудов. Преимуществом данного метода являет�
ся возможность визуализации сосуда в масштабе реаль�
ного времени с одновременной регистрацией кровотока в
нем. Дуплексное исследование венозной системы нижних
конечностей с компрессионными пробами предполагает
определение проходимости глубоких подкожных вен,
оценку состояния их клапанного аппарата, выявление
тромботического процесса, включая его стадию (острую,
подострую, хроническую), локализацию тромба, опреде�
ление его протяженности, степени обтурации просвета
вены, оценку состояния коллатеральных ветвей и их ге�
модинамические характеристики [1, 41]. 

2. Рентгеноконтрастная флебография. Вследствие ин�
вазивного характера, потенциальных осложнений техни�
ческого плана и большой стоимости по сравнению с дуп�
лексным сканированием постепенно утрачивает свое зна�
чение скринингового метода. Ее целесообразно выпол�
нять в случаях сомнительных результатов сканирования
или при наличии затруднений в проведении ультразву�
кового теста (например, у пациентов после орто�
педических вмешательств в случае послеоперационного
отека тканей и иммобилизации конечностей) [39, 43]. 

Тромбоэмболия легочной артерии 
1. Обзорная рентгенография не обладает достаточной

специфичностью в диагностике тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА). Нет сомнения в том, что острая дила�
тация правых отделов сердца с расширением путей ве�
нозного притока, высокое стояние купола диафрагмы на
стороне окклюзии и обеднение сосудистого рисунка
легких в зоне острой эмболической обструкции свиде�
тельствуют о массивном характере эмболического пора�
жения. Однако все вышеперечисленные изменения могут
быть отражением совершенно иной патологии. В то же
время почти у 33% больных рентгенологические призна�
ки эмболии либо вообще отсутствуют, либо не могут быть
выявлены из�за неокклюзивного и множественного
характера эмболических нарушений, особенно на фоне
хронических заболеваний легких. Классическая тре�
угольная тень легочного инфаркта при периферической
локализации тромбоэмболии также выявляется не всегда,
поэтому в настоящее время рентгенологические данные
имеют большое значение не столько для установления
диагноза ТЭЛА, сколько для исключения других сходных
по симптоматике заболеваний и для правильной
трактовки результатов радионуклидного исследования
перфузии легких [2, 24]. 

2. Электрокардиография в 12 отведениях позволяет,
во�первых, исключить острый инфаркт миокарда и вы�
явить признаки, характерные для тромбоэмболии в виде
перегрузки правого желудочка: полная или неполная

блокада правой ножки пучка Гиса, синдром SIQIII при
отсутствии QII, смещение переходной зоны влево,
инверсия зубца Т в отведениях III, aVF, V1–V4, появление
мерцательной аритмии. ЭКГ должна выполняться во всех
случаях при подозрении на ТЭЛА, так как позволяет не
только выявлять признаки перегрузки правых отделов
сердца, но и сопоставлять сроки их возникновения с
появлением клинической симптоматики [38]. 

3. Эхокардиография позволяет визуализировать тром�
бы в полостях сердца, оценить структурное и функцио�
нальное состояние правого желудочка, степень легочной
гипертензии, исключить патологию клапанного аппарата
сердца и миокарда левого желудочка. Данные эхокардио�
графии необходимы для дифференциальной диагностики
ТЭЛА с инфарктом миокарда, экссудативным перикар�
дитом, расслаивающейся аневризмой грудной аорты, там�
понадой сердца, тромбозом верхней полой вены. Метод
может быть использован на этапах лечения и диспан�
серного наблюдения за пациентами с тромбофилией [23]. 

4. Вентиляционно�перфузионная сцинтиграфия легких
выполняется для выявления продолжающегося тромбоза
с использованием радионуклидного теста с фибриноге�
ном, меченным 125I. Распределение радиоактивного пре�
парата отражает обусловленные эмболической окклюзи�
ей артерий изменения легочного кровотока. В зависимо�
сти от выраженности дефектов перфузии выделяют
высокую (>80%), среднюю (20–79%) и низкую (<19%)
вероятность наличия ТЭЛА [4]. 

5. Ангиопульмонография позволяет подтвердить или
опровергнуть диагноз легочной эмболии, судить о ее
характере и оценить суммарный объем поражения ветвей
легочной артерии. Ангиография, являясь «золотым стан�
дартом» в топической диагностике легочной эмболии,
абсолютно показана во всех случаях, когда не исключа�
ется массивное эмболическое поражение сосудов легких
(в том числе при сомнительных данных сканирования) и
решается вопрос о выборе метода лечения: хирургическая
операция – эмболэктомия или медикаментозная дезоб�
струкция – тромболизис [22, 25]. 

На смену крупноформатной пришла цифровая суб�
стракционная легочная ангиография, которая позволяет
получить изображение легочных артерий при перифери�
ческом интравенозном введении контрастного вещества.
Разработаны, но пока еще в ургентных ситуациях широко
не применяются неинвазивные компьютерные методы лу�
чевой оценки состояния легочного русла (магнитно�резо�
нансная ангиография, кино�МРТ), не уступающие по диаг�
ностическому качеству традиционной ангиографии [31]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о
том, что наследственные тромбофилии представляют со�
бой группу сложных в диагностическом аспекте заболе�
ваний. Только четкое знание основных форм тромбофи�
лий, понимание специфики лабораторной и инструмен�
тальной диагностики этих состояний являются залогом
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успешной терапии и адекватной профилактики развития
тромботических осложнений. 
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В.Й. Сморжевський, М.В. Костилєв, В.П. Вознюк
РЕЗЮМЕ. У статті представлені дані про основні форми спадкових тромбофілій. Описані клінічні
прояви та варіанти успадкування захворювань. Розглянуті особливості лабораторної діагностики, а
також діагностична цінність сучасних інструментальних методів дослідження при ускладнених
формах тромбофілій. 
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Inheritable thrombophilias – main forms and features of diagnostic
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SUMMARY. In the article the data about the main forms of inheritable thrombophilias are presented. The
main clinical manifestations and version inheriting of diseases are described. The features of laboratory
diagnostic and also diagnostic value of modern instrumental methods testing at the complicated forms
of thrombophilias are reviewed.
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Одним из самых активных антикоагулянтов прямого
действия является гепарин – препарат, обязательно при�
меняемый в терапии острого коронарного синдрома,
тромбоэмболии легочной артерии, лечении и профи�
лактике тромбозов глубоких вен нижних конечностей и
многих других заболеваний. 

Гепарин – классический протеогликан (сульфатиро�
ванный полисахарид, гликоконъюгат), не имеющий стро�
го определенной структуры, в котором несколько поли�
сахаридных цепей различной длины и молекулярной мас�
сы связаны с общим белковым ядром. Характерная осо�
бенность его структуры – повторяющийся дисахаридный
компонент, содержащий глюкозамин (GlcNAc) и глюку�
роновую кислоту (GlcUA). Белковая молекула гепарина
уникальна в том отношении, что она состоит только из
сериновых и глициновых остатков [12, 13]. 

Основными продуцентами и тканевыми депо гепарина
в организме теплокровных являются тучные клетки
(тканевые базофилы, лаброциты), в цитоплазме которых
он находится в свободном состоянии или объединен с
гистамином в виде комплекса гистамин – цинк – гепарин.
В крови депо гепарина являются нейтрофильные лейко�
циты [6]. По некоторым данным [5, 13], гепарин состав�
ляет 1–5% от общего уровня сульфатированных полиса�
харидов тканей, при этом находится в виде разных фрак�
ций, которые различаются содержанием остатков серной
кислоты и молекулярной массой. В ответ на различные
стимулы из гранул тучных клеток гепарин высвобож�
дается наряду с гистамином, серотонином, дофамином,
протеазами (триптазой и химазой) и эозинофильным

хемотаксическим фактором [4, 7]. Известно, что тучные
клетки обладают способностью не только продуцировать,
но и поглощать гепарин из кровяного русла [12]. С
помощью методов световой микроскопии было показано,
что тучные клетки способны фагоцитировать и включать
в состав гранул не только гепарин, но и такие полисаха�
риды, как гликоген, инулин, декстран, карбоксиметил�
целлюлозу [21]. В зависимости от структурных характе�
ристик полисахаридов следует ожидать неодинаковых
взаимоотношений внутренних структур лаброцитов и
проникающих в них полимеров. Так, с помощью нефрак�
ционированного 35S�гепарина показано, что гепарин,
аккумулированный тучными клетками соединительно�
тканного типа, при повышении коагулянтного потенциа�
ла крови высвобождается из них в кровоток и таким
образом участвует в регуляции гемостаза [18].

Высвобождение гепарина из тучных клеток происхо�
дит двумя способами – эндо� и экзоцитозом. Стрессорное
воздействие сопровождается более значительным
усилением первого. Об этом свидетельствует повышение
индекса гранулолизиса в тучных клетках в 3,3 раза, а
индекса дегрануляции только на 28%. Следует отметить,
что усиление дегрануляции проявляется возрастанием
более чем в 2 раза числа тучных клеток с умеренной и
сильной дегрануляцией. Установлено, что иммобилиза�
ционный стресс, приводит к существенному повышению
секреторной активности тучных клеток и, как следствие
этого, индекс насыщения тучных клеток гепарином резко
снижается [18]. Так, тучные клетки, обедненные гепари�
ном в результате его выброса под влиянием стресса,

Гепарин: регуляция гемостаза 
и негемостатические функции
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способны при избытке в крови нефракционированного
гепарина за относительно короткий промежуток времени
вновь восстановить свой пул гепарина.

Одним из факторов, который способен инициировать
процессы дегрануляции тучных клеток является ги�
поксия. Так, известно, что железодефицитная анемия
сопровождается нарушениями метаболизма гепарина, о
чем свидетельствует гипергепаринемия в плазме, которая
обусловлена истощением компенсаторно�приспособи�
тельных реакций ликвидации гипоксии в организме. Не
исключено, что процессы дегрануляции тучных клеток
зависят непосредственно от степени гипоксии перифе�
рических тканей, поскольку установлена прямая зави�
симость уровня гипергепаринемии от степени тяжести
анемии [6].

Гепарин инактивируется главным образом в печени,
но 20% его выводится с мочой. Деградация полисаха�
ридных цепей гепарина осуществляется специфическими
для гепарина эндогликозидазами, в первую очередь эн�
доглюкуронидазой, присутствующей в печени, слизистой
оболочке кишечника, тромбоцитах, а внутриклеточно на�
ходящейся и в лизосомах. Гиалуронат откладывается
клетками и участвует в процессах слипания клеток друг с
другом, что играет важную роль в росте и развитии мно�
гоклеточных организмов [23]. Как известно, в элими�
нации гепарина различают две фазы – быструю и мед�
ленную. Предполагают, что быстрая элиминация гепа�
рина обусловлена его связыванием с рецепторами эн�
дотелиальных клеток и макрофагов. В клетках происхо�
дят частичная деполимеризация и десульфатирование
гепарина, после чего небольшие его фрагменты, по�види�
мому, высвобождаются в кровоток, а затем выделяется
почками. Фаза медленного клиренса, очевидно, начина�
ется тогда, когда насыщены все клеточные гепариновые
рецепторы. Этими особенностями клиренса гепарина
объясняется тот факт, что период полужизни гепарина за�
висит от вводимой дозы. При дозе 100 ЕД/кг биологи�
ческий период полураспада составляет 1 ч, при более
низких дозах его содержание снижается нелинейно [9].
Кроме того, гепарин способен связываться с белками, ко�
торые его нейтрализуют (богатый гистидином гликопро�
теин, тромбоцитарный фактор 4, витронектин). Высокое
содержание этих белков в крови может вызвать относи�
тельную резистентность к гепарину. Он не всасывается в
пищеварительном тракте. 

Считают, что в норме в плазме крови свободный
гепарин отсутствует [10]. Однако результаты ряда иссле�
дований свидетельствуют о том, что у здоровых лиц со�
держание свободного гепарина в сыворотке крови со�
ставляет 30,7±9,86 мкг/г с колебанием индивидуальных
показателей от 12 до 44 мкг/г [15]. 

Физиологические эффекты гепарина весьма разнооб�
разны. Наиболее важной и одной из наиболее изученных
его функций является антикоагулянтный эффект, обус�

ловленный торможением агрегации тромбоцитов и акти�
вацией процесса фибринолиза [2]. Существуют данные,
что на поверхности эндотелия сосудов содержится неко�
торое количество гликозаминогликанов и гликопро�
теидов, которые имеют гепариноподобные структуры в
составе своих углеводных цепей. Это подтверждается
тем, что обработка белков стенки сосудов гепариназой
снижает их антикоагулянтное действие [8]. Следова�
тельно, при контакте с неповрежденным эндотелием
тромбин может быть инактивирован антитромбином ІІІ
(АТ III) при каталитическом действии гликопротеидов с
поверхности эндотелия. По мнению А.Б. Добровольского
и Е.П. Панченко [8], влияние этого механизма на сверты�
ваемость крови более существенно в микроциркулятор�
ном русле, где соотношение между поверхностью сосудов
и объемом протекающей крови обеспечивает более
тесный контакт стенок сосудов и крови.

Хотя гепарин синтезируется и запасается в тучных
клетках, он всегда тесно связан с кровеносными сосу�
дами. В физиологических условиях гепарин связывается
с АТ III с высоким сродством. Их взаимодействие имеет
электростатическую природу и значительно меняется
при изменении рН среды и ионной силы. В силу своего
высокого отрицательного заряда (обусловленного остат�
ками L�идуроновой кислоты и сульфата) гепарин интен�
сивно взаимодействует с некоторыми компонентами
плазмы. Он специфически связывает факторы сверты�
вания крови IX и XI. Более важной для антикоагулянт�
ной активности гепарина является его способность взаи�
модействовать с α2�гликопротеином плазмы, называе�
мым АТ III, и потенцировать образование комплекса АТ
III с активными сериновыми протеазами каскада свер�
тывания крови (тромбин, факторы Ха, IХа, ХIа, ХIIа) [19,
25]. Это комплексообразование приводит к необратимой
инактивации факторов свертывания крови. Стехиомет�
рическое связывание с гепарином значительно усиливает
инактивирующее воздействие АТ III на сериновые
протеазы, в частности на тромбин. Связывание гепарина
с остатками АТ III вызывает конформационные измене�
ния, благоприятствующие взаимодействию последнего с
сериновыми протеазами. Таким образом, превращает АТ
ІІІ в антикоагулянт немедленного действия. Известно,
что небольшое количество гепарина находится на стенках
сосудов, вследствие этого снижается активация внут�
реннего пути свертывания [21]. Противосвертывающую
активность гепарина можно подавить сильно катионны�
ми полипептидами (например, протамином). Такие по�
липептиды конкурируют с катионными участками АТ III
за связывание с полианионным гепарином. 

Гепарин имеет два сайта связывания с АТ ІІІ, а тром�
бин – один. Гепарин связывается с лизиновыми остат�
ками на АТ ІІІ, что делает аргининовый активный центр
более доступным для активного серинового центра тром�
бина. Связывание гепарина с АТ III ускоряет обра�
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зование комплекса тромбин – АТ III – гепарин. Кова�
лентная связь между активным сериновым центром тром�
бина и аргининовым сайтом комплекса АТ III – гепарин
вызывает инактивацию активной сериновой протеазы.
Однако следует заметить, что только небольшая фракция
гепарина обладает АТ III�связывающей активностью, а
гепарин, соединенный с АТ III, значительно усиливает
ингибиторную способность АТ III (примерно в 1000 раз)
[1, 4].

После образования комплекса между АТ III и тром�
бином гепарин диссоциирует из комплекса и связывается
с другой молекулой АТ III, генерируя множественные
циклы инактивации фермента. Нейтрализация активи�
рованных форм иных факторов свертывания крови по�
средством АТ III происходит по аналогичному механиз�
му, но скорости инактивации различны. Для катализа
ингибирования фактора Ха достаточно, чтобы гепарин
связался только с АТ III. Но чтобы катализировать ин�
гибирование тромбина, гепарин должен связаться и с АТ
III, и с тромбином (фактор IIa) [14, 25]. 

Облегчение взаимодействия между АТ III и актив�
ными ферментами свертывания крови может быть опо�
средовано другими мукополисахаридами и гепаринсуль�
фатом. Поскольку эти вещества присутствуют в сосу�
дистой стенке, предполагается, что они играют опреде�
ленную роль в контроле процесса активации свертывания
крови. Значение АТ III как основного модулятора ге�
мостаза подтверждается наличием тенденции к тромбо�
образованию у лиц с врожденным или приобретенным
дефицитом АТ III.

В процессе образования комплекса тромбин – АТ III
гепарин не только ускоряет взаимодействие между ними,
но и выполняет роль матрицы для сближения АТ III с
тромбином путем связывания молекулы фермента со
свободным участком гепарина рядом с ингибитором. При
этом сам гепарин играет лишь каталитическую роль.
После завершения инактивации тромбина в тройном
комплексе АТ III – тромбин – гепарин весь гепарин вы�
деляется в свободном состоянии и сохраняет свою био�
логическую активность. Таким образом, одна молекула
гепарина способна последовательно укорить взаимодей�
ствие многих пар молекул АТ III и тромбина. Обязатель�
ным условием для этих реакций является наличие
полноценного АТ III в крови [22]. 

Гепарин с фибриногеном, плазмином и адреналином
образует комплексы, обладающие противосвертываю�
щим и фибринолитическим действием. В низких
концентрациях ингибирует реакцию между факторами
IXa, VIII, аутокаталитическую активацию тромбина и
действие фактора Ха. В высоких концентрациях инги�
бирует коагуляцию во всех фазах, в том числе и тромбин�
фибриногеновую [12, 24]. 

Во внесосудистом пространстве находится преиму�
щественно гепариновый кофактор II (ГК II), где локали�

зуется дерматан�сульфат, и именно здесь может играть
решающую роль в ингибировании тромбина. ГК ІІ – сер�
пин, ингибирующий тромбин, но не другие коагуляцион�
ные протеазы в присутствии гепарина или дерматан�
сульфата. Ингибирующее воздействие ГК II на тромбин
менее выражено по сравнению с таковым у АТ III. Тром�
бину присущи и иные функции, не связанные со свер�
тыванием крови или активацией тромбоцитов: проли�
ферация фибробластов и других клеток, индуцирование
хемотаксиса моноцитов, облегчение адгезии нейтрофиль�
ных гранулоцитов к эндотелиальным клеткам, стиму�
ляция образования простациклина и прочих медиаторов
эндотелиальными клетками, ограничение повреждения
нервных клеток. Способность ГК II блокировать эту дея�
тельность тромбина играет определенную роль в регу�
лировании процессов заживления ран, воспаления или
развития нервной ткани [29, 30].

Между тем гепарин участвует в ряде физиологических
реакций и патологических процессов, причем его эффек�
ты не ограничиваются только регуляцией системы ге�
мостаза. Одним из феноменов, наблюдающихся при адап�
тации организма к условиям высокогорья, является так
называемая высокогорная гипокоагуляция, выражаю�
щаяся в увеличении антикоагулянтных свойств крови и
стимуляции фибринолиза [3]. Механизм изменения со�
держания в крови важнейших физиологических регу�
ляторов системы гемостаза – гепарина при адаптации к
высокогорью, а также биологическая значимость этих
изменений пока не понятны. Можно предположить, что
изменения уровня основного антикоагулянта тесно
связаны со стимуляцией ангиогенеза в этих условиях,
причем являются как его следствием, так и важным фак�
тором, регулирующим рост сосудов. Содержание гепа�
рина в крови определяется количеством тучных клеток, в
значительной степени расположенных периваскулярно, и
их функциональной активностью – соотношением ин�
тенсивностей процессов синтеза, секреции и поглощения
гепарина. Вероятно, в ранний период адаптации ак�
тивация тучных клеток под влиянием неизвестного
стимула, возможно катехоламинов [8], приводит к
увеличению выделения из них гепарина в кровь. Гепарин,
обладающий выраженными полианионными свойствами,
связывает факторы роста [20], большинство которых яв�
ляются катионными белками и тормозят ангиогенез,
особенно интенсивно протекающий в ранние сроки
пребывания в условиях высокогорья. Кроме того, пока�
зано взаимодействие гепарина с тромбоспондином – бел�
ком, синтезируемым тромбоцитами, мегакариоцитами и
эндотелиальными клетками, имеющим гепаринсвязы�
вающий домен и оказывающим пермиссивное действие в
отношении стимуляции пролиферации гладкомышечных
клеток сосудов эпидермальным фактором роста [25, 28].
Поскольку в составе рецепторов тромбоспондина на по�
верхности клеток вероятно наличие углеводного
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компонента, представленного гепаринсульфатом, гепа�
рин может предупреждать связывание этого белка с клет�
ками и (или) нарушать образование других, мультимоле�
кулярных белковых комплексов – стимуляторов про�
лиферации клеток сосудов. В более поздние сроки пребы�
вания в горах по мере завершения неоваскуляризации
интенсивность секреции антикоагулянта в кровоток сни�
жается, возможно, вследствие увеличения его захвата
тучными клетками, а в конце периода адаптации снова
несколько возрастает уже в связи с увеличением коли�
чества функционально полноценных клеток вдоль ново�
образованных сосудов или с повышением их функцио�
нальной активности [20].

Гепарин снижает метаболизм клеток благодаря изме�
нению электрического потенциала клеточной поверхно�
сти, что ведет к торможению роста клеток и блокаде фа�
гоцитоза. Благодаря полианионной структуре он спосо�
бен образовывать комплексы с белками и связывать био�
генные амины. На этом основано антитоксическое дей�
ствие гепарина, а способность инактивировать ферменты,
в том числе лизосомные, антигиалуронидазный эффект,
снижающий проницаемость основного вещества и ка�
пилляров, освобождение ткани от излишков гистамина.
Все это в совокупности обуславливает антивоспалитель�
ное действие гепарина [11].

Гепарин обладает способностью связываться со многи�
ми типами клеток, включая тромбоциты, макрофаги, жи�
ровые клетки, клетки эндотелия артерий и печеночные
клетки. Именно в участках клеточной поверхности про�
теогликаны подвергаются деградации [18]. 

Известно, что гепарин активирует тромбоциты, однако
также имеются данные, что он может и тормозить неко�
торые их функции. Так, он активирует липазы и систему
комплемента, предотвращает образование и останавли�
вает рост тромбов. На основании экспериментальных
данных было высказано предположение, что взаимодей�
ствие гепарина с тромбоцитами связано, во�первых, со
снижением содержания в них цАМФ; во�вторых, с ней�
трализацией простагландинов І2 и D2 за счет конкури�
рующего связывания с рецепторами на поверхности мем�
бран тромбоцитов и, в�третьих, с неспецифическим по�
вышением агрегационной активности, что обусловлено
физико�химическими свойствами самого гепарина [1]. 

Гепарин как протеогликан моделирует физико�хими�
ческие свойства биологических жидкостей, такие, как
растворимость, вязкость, заряд и денатурируемость, бла�
годаря полярной природе и сильному отрицательному
заряду. Осуществляет защиту от протеолиза внутри
клетки и во внеклеточном пространстве. Влияет на
протеолитический процессинг белков�предшественников
до продуктов меньшего размера и на проницаемость
мембран, внутриклеточную миграцию, сортировку и
секрецию белков. Гепарин может активировать или
ингибировать кислые гидролазы лизосом. Эти ферменты

способны формировать природные комплексы с глико�
заминогликанами [13, 16].

Протеогликаны кроме взаимодействия с ферментами,
участвующими в их биосинтезе и деградации, оказывают
влияние на синтез белка и внутриядерные функции. В
частности, гепарин может действовать на структуру хро�
матина и активировать ДНК�полимеразу in vitro. В какой
степени эти эффекты являются физиологическими,
неясно. Гликозаминогликаны присутствуют в значитель�
ных количествах в ядрах различных типов клеток. Так,
существуют данные, подтверждающие роль гепарина в
развитии эмбрионов морского ежа [27]. 

Гепарин может служить фактором, обусловливающим
изменение функциональных свойств IgG, сопровождаю�
щихся его агрегацией и последующей активацией эффек�
торных функций. В физиологических условиях агрегация
IgG как одного из самых основных по изоэлектрическим
точкам белков сыворотки крови может достигаться в ре�
зультате его взаимодействия с отрицательно заряжен�
ными полиэлектролитами. Важно и то обстоятельство,
что содержание циркулирующего гепарина может зна�
чимо возрастать при различных патофизиологических
реакциях, связанных с реакцией клеток, продуцирующих
гепарин, – тучных и эндотелиальных клеток [4, 26].

Гепарин обеспечивает в организме посттрансляцион�
ную модификацию IgG (вероятно, и иммуноглобулинов
других классов), которая ведет к так называемому старе�
нию этого белка и его катаболической деградации, при
этом следует заметить, что гепарин теряет свою антикоа�
гулянтную активность. Этот эндогенный регулятор вре�
мени полужизни IgG не зависит от процесса ускоренной
элиминации IgG в качестве антитела в условиях иммун�
ного конфликта. Однако при значительном повышении
концентрации гепарина в циркуляторном русле (напри�
мер, при напряженных схемах его клинического приме�
нения в качестве фармацевтического препарата) и уве�
личении вследствие этого содержания агрегированного
IgG возможны патологические реакции, характерные для
иммунного конфликта с вовлечением в него комплексов
антиген – антитело [13]. 

Повышение количества гепарина наблюдается при
диффузных болезнях соединительной ткани, лейкозах,
лучевой болезни, при анафилактическом и посттрансфу�
зионном шоке [27].

Многие онкологи полагают, что метастазирование, по
крайней мере частично, обусловлено изменениями в
структуре гликоконъюгатов на поверхности раковых
клеток. А также они могут влиять на выбор мест мета�
стазирования раковых клеток [20].

Гепарин может специфически связываться с липопро�
теинлипазой, присутствующей в стенке капилляров, и
вызывать высвобождение этого фермента в кровоток.
Частично N�десульфатированный гепарин связывается с
липопротеинлипазой интенсивнее, чем с АТ III. Имеется
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выраженная корреляция между способностью ткани
включать жирные кислоты триацилглицеролов, входя�
щих в состав липопротеинов, и активностью фермента
липопротеинлипазы. Последний локализирован на стен�
ках капилляров, к которым он «прикрепляется» протео�
гликановыми цепями гепаринсульфата. Он практически
отсутствует в крови, однако после инъекции гепарина
гепаринсульфатная связь перестает удерживать липопро�
теинлипазу, и она поступает в кровяное русло, где ката�
лизирует гидролиз триацилглицеролов, находящихся в
крови. При введении больших количеств гепарина из
печени высвобождается другая липаза – гепариносво�
бождаемая липаза печени. Этот фермент по своим свой�
ствам отличается от липопротеинлипазы и менее эффек�
тивно атакует хиломикроны [14, 24].

Воздействие гепарина на гиалуронидазу благодаря
осуществлению гидрофобных взаимодействий и пере�
стройке водородных связей приводит к ингибированию
фермента и ослаблению роли электростатических сил.
Гиалуронидаза относится к потенциальным агентам,
уменьшающим размер зоны инфаркта миокарда благо�
даря улучшению тканевой проницаемости в результате
гидролитического расщепления олигосахаридов. Послед�
нее является решающим условием выживания пациен�
тов. Ранее отмечалось снижение сродства гепарина к ан�
титромбину при увеличении степени гликозилирования
последнего [7]. Это указывало на наличие гепаринзави�
сящего центра в молекуле белка, доступ к которому
стерически может контролироваться олигосахаридными
цепями. Вероятно, роль стерического фактора не следует
игнорировать при модификации гиалуронидазы. Вместе
с тем достижение наибольшего снижения ингибирования
этого фермента гепарином, именно при воздействии на
его наиболее труднодоступные аминогруппы [10], свиде�
тельствует о присутствии гепаринсвязывающего участка
в молекуле гиалуронидазы, который подвергается де�
формации при глубокой модификации биокатализатора.

Тучные клетки, являющиеся источником эндогенного
гепарина, в норме защищают стенку артерий от атеро�
склероза, а когда они теряют эту способность, ускоряются
атеросклеротические изменения. Действительно, в липид�
ных полосках и атеромах было обнаружено значительное
уменьшение числа тучных клеток. Результаты этих ис�
следований свидетельствуют не об уменьшении популя�
ции тучных клеток в зонах атеросклеротического пораже�
ния, а об увеличении/или сохранении ее численности на
уровне неизмененной интимы [7, 20]. Увеличение числа
тучных клеток в ранних липидных пятнах сопровож�
дается ростом популяции лимфоцитов и моноцитов, а
также дегранулирующих форм тучных клеток, что свиде�
тельствует о появлении признаков иммунного воспаления
уже на этой стадии атеросклеротического процесса.

По результатам исследований, проведенных рядом
авторов [28, 29], стимуляция дегрануляции тучных кле�

ток крыс в присутствии липопротеидов низкой плот�
ности (ЛПНП) сопровождается усилением их модифи�
кации с последующим массивным их поглощением мак�
рофагами. При этом апо�В�100 ЛПНП связывается с
гепарином, после чего его разрушают нейтральные про�
теазы (химаза и карбоксипептидаза�А), а оставшиеся
ЛПНП фиксируются на поверхности гранул тучных кле�
ток. Частицы гранул, нагруженные связанными ЛПНП,
фагоцитируются макрофагами с последующим накопле�
нием эстерифицированного холестерина и образованием
пенистых клеток в субэндотелиальном слое интимы ар�
терий [20, 28]. Гепарин тучных клеток образует крупные
нерастворимые комплексы с ЛПНП, которые также по�
глощаются макрофагами путем рецепторно�опосредован�
ного фагоцитоза с накоплением холестерина [14, 24].

Независимо от этих эффектов, реализуемых с помо�
щью протеаз и гепарина, тучные клетки могут оказывать
противоположное влияние на модификацию ЛПНП. Так,
показано, что тучные клетки делают ЛПНП устойчивыми
к окислению с участием ионов меди посредством сле�
дующего механизма: химаза тучных клеток осуществляет
протеолитическую деградацию ЛПНП, что ведет к
освобождению медьсодержащих aпo�В�100 пептидов от
ЛПНП. Это позволяет освободившимся небольшим пеп�
тидам связывать свободные ионы меди с образованием
комплексных соединений, неактивных в окислительно�
восстановительном отношении. Кроме того, гистамин,
выделяемый активированными тучными клетками, свя�
зывает ионы меди в хеламы, тем самым предотвращая
окисление ЛПНП [16].

Таким образом, активированные тучные клетки, вы�
деляя большое количество медиаторов, включая факто�
ры, способствующие окислению ЛПНП и образованию
коллагена, могут иметь важное значение в развитии
атеросклероза коронарных сосудов.

Ряд фактов свидетельствует о важной роли гепарина в
физиологических реакциях организма, направленных на
поддержание гомеостаза глюкозы. Так, введение гепари�
на защищает от диабетогенного действия аллоксана и
снижает гипергликемию на ранних этапах развития
экспериментального диабета, способствуя даже восста�
новлению β�клеток [17]. Инсулин в комплексе с гепа�
рином оказывает более сильное гипогликемическое дей�
ствие. Напротив, связывание эндогенного гепарина про�
тамин�сульфатом повышает диабетогенный эффект
аллоксана и диабетогенного фактора плазмы крови
(ДГФ), а при связывании протамин�сульфатом всего
имеющегося в циркуляции эндогенного гепарина у здо�
ровых крыс развивается резистентность по отношению к
гипогликемическому действию как эндогенного, так и
экзогенного инсулина. У животных с пониженным содер�
жанием гепарина (при аллоксановом диабете, у старых
животных, у крыс, длительное время находящихся на
атерогенном рационе) гипогликемическое действие
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инсулина значительно снижено. Эта резистентность к
инсулину эффективно устраняется путем введения таким
животным гепарина.

Известно, что функциональное состояние инсулярной
системы животных с вызванным хроническим дефици�
том гепарина депрессировано. Об этом свидетельствует
прежде всего появление в кровотоке ДГФ, который и
может быть одной из основных причин развивающейся
гипергликемии. Данные убеждают в целесообразности
учета состояния противосвертывающей системы крови, в
частности, концентрации гепарина и его физиологичес�
кой активности в крови при оценке нарушений гомео�
стаза глюкозы, поскольку при наличие физиологических
концентраций гепарина в крови происходит, с одной
стороны, эффективная нейтрализация в крови ДГФ, а с
другой – обеспечивается полноценное действие эндоген�
ного инсулина. В то же время дефицит гепарина является
фактором, способствующим накоплению в кровотоке
ДГФ. Активация противосвертывающей системы, сопро�
вождающаяся повышением содержания в кровотоке
эндогенного гепарина, создает естественный барьер для
диабетогенного действия аллоксана [17, 24]. 

Кроме того, все чаще появляются данные о выделении
тучными клетками гепарина, обладающего низкой
антикоагулянтной активностью [7]. Участие во многих
проявлениях жизнедеятельности организма позволяет
рассматривать гепарин как вещество с выраженными
регуляторными свойствами не только периферического,
но и центрального назначения. 

Результаты многочисленных исследований показыва�
ют, что в условиях эмоционального напряжения, обус�
ловленного информационной нагрузкой, гепарин выбра�
сывается в кровоток, где он достаточно быстро образует
многочисленные комплексы с различными белками крови
и биогенными аминами – адреналином, норадреналином,
дофамином и серотонином. Так, при введении высокомо�
лекулярного гепарина в дозе 64 МЕ/кг у всех крыс, не�
зависимо от индивидуальных особенностей, обнаружи�
вались выраженная интенсификация процесса обучения,
уменьшение количества ошибочных действий и высокий
уровень организованности сформированного поведения и
работоспособности [4]. Согласно современным представ�
лениям перечисленные эффекты являются типичным
спектром действия психостимулирующих препаратов.
Одним из возможных механизмов позитивного влияния
гепарина на психические процессы может оказаться спо�
собность его молекулы взаимодействовать с медиатор�
ными системами посредством комплексообразования и
усиления эффектов таких важных для обучения нейро�
медиаторов, как норадреналин и серотонин. Не следует
игнорировать данные и об антигипоксических свойствах
гепарина [3, 9]. Так, многие антигипоксанты (натрия ок�
сибутират, пиразидол и др.) способны снижать активность
моноаминоксидаз и таким образом воздействовать на

медиаторные системы, ответственные за адаптацию к
стрессу. Подобные изменения могут позитивно влиять на
процессы памяти и обучения [4].

Вышесказанное позволяет констатировать, что актив�
ность гепарина проявляется не только в регуляции систе�
мы гемостаза. Гепарин участвует в контроле ангиогенеза,
в иммунных реакциях, имеет липолитические и гипогли�
кемические свойства, проявляет антибактериальную, ан�
тивирусную и противовоспалительную активность. Сле�
довательно, при использовании гепарина в клинической
практике для контроля системы гемостаза необходимо
обратить внимание и на последствия негемостатических
эффектов, причем, возможно, они в ряде случаев могут
быть особо значимыми.
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Гепарин: регуляція гемостазу та негемостатичні функції
С.Г. Котюжинська, А.І. Гоженко
РЕЗЮМЕ. В огляді представлені основні відомості про один з найактивніших антикоагулянтів прямої
дії – гепарин. Показано, що його дія полягає не тільки в регуляції гемостазу, він бере участь у
контролі ангіогенезу, в імунних реакціях, має ліполітичні та гіпоглікемічні властивості, виявляє
антибактеріальну, антивірусну та протизапальну активність.
Ключові слова: гепарин, гемостаз, тучні клітини.

Heparin: requlation of hemostasis and nonhemostatic functions  
S.G. Kotyuzhinskaya, А.I. Gozhenko
SUMMARY. In this review the main information is produced about one of activist anticoaqulative of direct
action – its heparin. It is display, that its activity go too for limit of the regulation of blood fluid state –
hemostasis, but tare participation in control of angiogenesis, immune reaction, have lypolytic and
hypoglycemic properties, show antibacterioal, antiviruses and antiinflammatory activity.
Key words: heparin, hemostasis, mast cells.
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Мікроангіопатія (МА) має генералізований характер і
відіграє значну роль у ґенезі туберкульозу легень (ТЛ) і
його ускладнень. Різні особливості уражень мікроцирку�
ляторного русла не можна пояснити лише метаболічними
порушеннями. За даними дослідження встановлено, що
при цукровому діабеті (ЦД) значно підвищується
судинна проникність [11]. Значні метаболічні порушення
призводять до пошкодження структур судинної стінки.
Чим більше порушена судинна проникність, тим швидше
виникає ураження мікроциркуляторного русла і в судин�
ній стінці фіксуються низькомолекулярні компоненти
плазми.

Частота виявлення ТЛ серед хворих на ЦД досягає 6%.
ЦД залишається фактором підвищеного ризику щодо
захворювання на ТЛ. У хворих на ЦД цей показник у
6–13 разів вищий, ніж в усього населення. В осіб, які
захворіли на ЦД до 20�річного віку, ТЛ спостерігається в
2 рази частіше, ніж у хворих на ЦД середнього віку. При
чому туберкульоз у дітей перебігає зовсім інакше, стали
виявляти злоякісні форми. Вже зустрічається туберку�
льоз гортані, трахеї, селезінки, печінки. ТЛ часто маску�
ється під грип чи пневмонію. Раніше патологічний процес
локалізувався у верхніх відділах легень, а нині – дуже
часто в нижніх. У підлітків симптоми ТЛ проявляються
дуже слабко, його перебіг майже безсимптомний і діагно�
стика – запізніла.

Проблема ЦД є надзвичайно актуальною для України,
де таких хворих нараховується близько 1 млн [15]. Правда,
ці дані не віддзеркалюють справжнього положення.
Результати досліджень свідчать, що на кожний зареєстро�
ваний випадок припадає 2–2,5 недіагностованих, причому
в основному за рахунок хворих з ІІ типом ЦД. На підставі
цього можна вважати, що в Україні тепер нараховується
близько або навіть більше 2 млн хворих на ЦД [15].

Діабетична МА має типову патоморфологічну кар�
тину: потовщення базальної мембрани капілярів, пролі�
ферація ендотелію і відкладання в стінці гліколіпопро�
теїдних речовин. Патоморфологічним для МА є також
зменшення кількості або повне зникнення перицитів, які
мають здатність регулювати тонус судин і товщину
базальної мембрани. Порушення їх функції призводить
до розширення просвіту капілярів, гемостазу та змін
проникності мембран судин. Водночас відбувається
плазматичне просякнення та гіаліноз судинної стінки, аж
до повної облітерації просвіту артеріол та капілярів [2].

За даними ВООЗ, близько 75% хворих на інсулін�
залежний ЦД помирають внаслідок порушень кровотоку,
що призводить до летальних судинних катастроф. Вва�
жають, що у пацієнтів з ЦД у розвитку ангіопатій важ�
ливу роль відіграють як традиційні, властиві людям без
ЦД, фактори ризику (такі, як артеріальна гіпертензія,
дисліпопротеїдемія, ожиріння, куріння, малорухливий
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спосіб життя), які в свою чергу частіше зустрічаються у
хворих з ЦД, ніж у загальній популяції, так і специфічні
для ЦД порушення кровоплину і властивості стінки
судин – гіперглікемія, гіперінсулінемія, інсулінорези�
стентність, ендотеліальна дисфункція, порушення коагу�
ляційних властивостей крові [1, 6, 17, 18, 22]. Водночас є
підстави стверджувати, що холестерин у людей з ЦД є
«більш атерогенним» і відповідно більш низький рівень
холестерину в крові при ЦД може виявляти значно
більшу пошкоджувальну дію на судинну стінку [13].

Багато авторів ураження судинного ендотелію визна�
ють первинними в розвитку МА [3, 5, 21]. Тепер механізм
ушкодження ендотелію пояснюється таким чином. Ерит�
роцити, що містять глікозильований гемоглобін, мають
змінений поверхневий S�потенціал і властивість призво�
дити до стазу, аглютинації і сладжу еритроцитів. Наслід�
ком цих процесів є мікротромбоз, що створює місцеву
циркуляторну і гемічну гіпоксію, активацію перекисного
окиснення ліпідів з пошкодженням цитоплазматичних
мембран ендотеліальних клітин. Додатковим фактором
пошкодження мембран ендотеліальних клітин є кетоаци�
доз. Важливе місце в патології ендотелію займає нефер�
ментативне гліколізування їхніх білкових макромолекул.
Клітини ендотелію продукують широкий спектр фак�
торів, що регулюють систему гомеостазу [24].

Водночас гіперглікемія в ендотеліальних клітинах
активує протеїнкіназу С, що стимулює вироблення суди�
нозвужувальних простагландинів, ендотеліну�1, ангіотен�
зинперетворювального ферменту, що виявляють безпо�
середню або опосередковану пошкоджувальну дію на
судинорухову реактивність [23].

У літературі активно обговорюється питання про роль
ексудативного стресу в розвитку діабетичних судинних
ускладнень [16, 22]. Встановлено, що гіперглікемія
внаслідок активації біохімічних шляхів (аутооксидації
глюкози, нагромадження поліолів, посиленого глюкозу�
вання білків) може призводити до значного нагро�
мадження вільних радикалів, які в свою чергу порушують
функцію ендотелію і гальмують регенерацію [26].

В основі порушення метаболізму легеневої тканини
при ЦД лежить підвищена потреба легенями як джерела
утворення енергії в циклі Кребса вільних жирних кислот
і кетонових тіл, а також зменшення окиснення глюкози.
Оскільки окиснення вільних жирних кислот за своєю
економністю поступається окисненню глюкози, то потре�
ба легеневої тканини у кисні зростає. Важливе значення
має і нагромадження в легеневій тканині проміжних
продуктів окиснення. Все це призводить до зниження
еластичності легеневої тканини [12, 14, 21].

У формуванні діабетичної МА поряд з метаболічними
порушеннями беруть участь і імунокомплексні механізми.
До складу імунних комплексів, що пошкоджуючим чином
впливають на судинну стінку, входять IgG (антитіло), 
β�ліпопротеїди (антиген) і комплімент [10, 11].

Однією з причин важкого перебігу і несприятливого
прогнозу в лікуванні ТЛ у поєднанні з діабетичною МА є
наявність вегетативної нейропатії, що обумовлена абсо�
лютною або відносною недостатністю інсуліну. Оскільки
інсулін, взаємодіючи зі специфічними рецепторами,
спричинює велику кількість різноспрямованих метабо�
лічних ефектів, то його дефіцит зумовлює багато взає�
мопов'язаних первинних і вторинних обмінних пору�
шень. На всіх етапах розвитку діабетичного ураження ін�
терневральних судин проникність їх стінок знижується
внаслідок потовщення базальної мембрани і проліферації
ендотелію. Розвивається ішемія нервових закінчень з по�
рушенням метаболічних процесів та розвитком ней�
ропатії [4, 14, 22].

Слабкий розвиток колатералей у поєднанні з уражен�
ням дрібних судин призводить до зриву всіх компенса�
торних процесів. При цьому негативна роль МА і полі�
нейропатії наростає у міру збільшення тривалості
захворювання та віку хворого [14].

Перебіг МА при ТЛ має ряд особливостей. При поєд�
наній патології закономірним є кетоацидоз. Виділення
ацетону дихальною системою порушує місцевий імунітет
у бронхах і легенях, знижує активність фагоцитозу аль�
веолярними макрофагами, призводить до асептичного
запалення стінок бронхів і тим самим погіршує їхню дре�
нажну і вентиляційну функції. Аліментарний ацетон,
внаслідок підвищеного вживання хворими ЦД жирів і
обмеження вуглеводів, так само впливає на бронхоле�
геневу тканину, як і при метаболічному кетоацидозі [12,
20, 26].

МА супроводжується затрудненням проникнення
протитуберкульозних препаратів у зону ураження
легеневої тканини. Виявлена закономірність, згідно з
якою чим більше виражена МА, тим менш успішне
лікування ТЛ [8, 24].

У хворих з МА і ТЛ часто виявляють нейропатію,
остеопатію, гепатотоксичні і диспептичні порушення,
вираженість яких посилює протитуберкульозне медика�
ментозне лікування. Так, ізоніазид дуже часто провокує у
таких пацієнтів нейротоксичні ускладнення, які харак�
теризуються запамороченням і цефалгією, що знижує
якість життя хворих і призводить до інвалідності [3, 25].
Нейротоксичні ускладнення хіміотерапії при МА помил�
ково розцінюються як часті гіпоглікемічні стани.

Порушення мікроциркуляції при ЦД знаходиться в
прямій залежності від тривалості захворювання і періодів
вираженої гіперглікемії, а також супутньої патології. При
цьому в капілярах змінюється базальна мембрана, відбу�
вається декомпенсація бар’єрної функції ендотелію і
підвищується проникність стінки.

Метаболічні і судинні механізми в розвитку пору�
шення функції легень при пізніх ускладненнях ЦД
об’єднані їхньою залежністю від включення в патоло�
гічний процес гіперпродукції супероксиду в мітохондріях
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[7, 17]. Таким чином, основною причиною формування
ускладнень ЦД є оксидантний стрес – порушення
рівноваги між продукцією вільних радикалів і активністю
антиоксидантного стресу зі зменшенням проявів пізніх
ускладнень ЦД, що було показано в клінічних досліджен�
нях із застосуванням природного антиоксиданта – α�лі�
поєвої кислоти [25].

У розвитку судинних ускладнень при ТЛ і ЦД важливе
значення мають гемореологічні розлади. В їхній основі
лежать структурно�функціональні зміни мембран тром�
боцитів, еритроцитів і ендотеліоцитів під впливом над�
лишкових концентрацій глюкози, вільних жирних кислот
і ліпопротеїнів, що нагромаджуються в плазмі крові хво�
рих на ЦД [6, 12, 19, 22]. Підсилення процесів перекисного
окиснення ліпідів у плазмі крові і мембранах клітин при
ЦД під дією метаболічних чинників призводить до зміни
ліпідного компонента клітинних мембран і розвитку
мікроциркуляторних порушень. З гіперліпопротеїдемією
при ЦД тісно пов’язане порушення кислотно�тран�
спортної функції крові, що призводить до гіпоксії [18]. 

Ендотелій відіграє важливу роль в регуляції гомео�
стазу і взаємодії клітинних і неклітинних компонентів
циркулюючої крові. При підвищеному артеріальному
тиску у хворих на ЦД ендотелій модулює дію вазоак�
тивних субстанцій. Пошкодження ендотеліальних клітин
супроводжується подальшою проліферацією клітин
гладких м’язів середньої оболонки, що впливає на
тромбоцити, які прилипають до пошкодженої поверхні,
виділяють пластичний фактор росту [20].

Прогноз щодо лікування хворих на ЦД обумовлений
судинними захворюваннями, в тому числі МА легеневої
тканини, яка є фактором ризику в захворюванні ТЛ. При
поєднанні ЦД і ТЛ виникають значні проблеми щодо
переносимості хіміотерапії. Водночас затруднюється
проникнення протитуберкульозних препаратів у зону
ураження легеневої тканини. Виявлена закономірність,
що чим більше виражена мікроангіопатія, тим менш
успішне лікування ТЛ [4, 6].

МА є одним з патогенетичних механізмів, що визна�
чають виникнення ТЛ, його несприятливого перебігу і
схильності до прогресування при ЦД. Дослідження
біоптатів легеневої тканини у хворих на ЦД І типу і ТЛ
показало у всіх них наявність МА. За ступенем вираже�
ності МА легень поділяють на помірну і значну. Остання
характеризується значною поширеністю і високим сту�
пенем вираженості. Діабетичне ураження судин легень,
як правило, поєднується з МА нирок, очей і не залежить
від туберкульозного процесу [5, 7, 8, 13]. Навпаки, ха�
рактер туберкульозного ураження визначається вира�
женістю МА легень: при значній МА ТЛ характе�
ризується більш важким, прогресуючим перебігом, при
цьому результати лікування значно гірші, пізніше настає
абацилювання мокротиння, рідше закриваються порож�
нини розпаду, на тлі помірно вираженої МА частіше

обмежується ураження типу туберкулом. Тому тера�
певтичні аспекти МА визначають прогноз захворювання.
До комплексної терапії хворих з поєднаною патологією
ЦД і ТЛ треба включати внутрішньовенні курси трен�
талу, андекаліну, солкосерилу, вазопростану і ней�
ротропних препаратів α�ліпоєвої кислоти: еспа�ліпону,
берлітіону, ізодибуту та унітіолу.

Несприятливий перебіг ТЛ і схильність до прогре�
сування при ЦД визначається в першу чергу патологією
мікроциркуляторного русла. Тому ми поділяємо думку,
що «діабет починається як хвороба обміну, а закінчується
як судинна патологія». Це знижує якість життя хворих і
обумовлює проблеми в лікуванні ТЛ [9].
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Микроангиопатия легких и туберкулезный процесс (обзор литературы)
С.Н.Геник, Л.Я.Манив
РЕЗЮМЕ. В развитии туберкулеза легких и его осложнений значительную роль играют микроангио!
патии. Совокупность микроангиопатий и туберкулеза легких способствует возникновению значи!
тельных проблем в отношении переносимости химиотерапии. Проникновение противотуберкулез!
ных препаратов в зону поражения легочной ткани усложняется. Чем более выражена микроангио!
патия, тем менее успешное лечение туберкулеза легких. Повышение частоты возникновения у боль!
ных сахарным диабетом туберкулеза легких и проблемы при его лечении определяются в первую
очередь патологией микроциркуляторного русла.
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Pulmonary microangiopathiy and tuberculosis process (Review of literature)
S.M. Genyk, L.J. Maniv
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complications. Combination of microangiopathiy and pulmonary tuberculosis causes the origin of
considerable problems in using of chemotherapy. Penetration of medicinal antituberculosis drugs in the
area of the impared pulmonary tissue are more difficult. If microangiopathiy is more expressed that is
the less successful treatment of pulmonary tuberculosis. The increase of frequency of origin of
pulmonary tuberculosis and problem of its treatment in patient with diabetes mellitus are determined
first of all by pathology of microcirculation.
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Доказано, что для физиологически стареющих людей
нормальным является правильный синусовый ритм
[2–4]. Поэтому появление любого вида нарушений сер�
дечного ритма у пожилого человека должно насторожить
врача в отношении патологии сердца. И хотя опасные для
жизни нарушения ритма чаще ассоциируются с желу�
дочковыми аритмиями [6, 7], в пожилом возрасте, в

условиях относительного энергетического дефицита,
широкого распространения коронарогенных и некорона�
рогенных заболеваний миокарда, любое нарушение ритма
может свидетельствовать о наличии у больного кар�
диальной патологии [8, 9].

Одним из наименее изученных у пожилых людей ти�
пов нарушений ритма является суправентрикулярная

РЕЗЮМЕ
Проанализированы результаты 3!летнего наблюдения за пациентами старше 60 лет с ИБС, при!
нимавшими участие в длительном исследовании в кардиологическом отделении Института
геронтологии АМНУ и не имевшими на первом этапе обследования нарушений ритма сердечной
деятельности. По данным 3!летнего наблюдения частая суправентрикулярная экстрасистолия (бо!
лее 1000 экстрасистол в сутки) развилась у 24 пациентов с ИБС. У 86% лиц с развившейся экстра!
систолией ИБС сочеталась с гипертонической болезнью; 32% имели в анамнезе инфаркт миокарда.
Итоги исследования показали, что суправентрикулярная экстрасистолия у пациентов старшего возра!
ста с ИБС является результатом органического поражения предсердий вследствие их гемодинамичес!
кой перегрузки, перерастяжения и ишемизации. Поэтому частая суправентрикулярная экстрасистолия
у данной категории больных может быть расценена как показатель неблагоприятного течения ИБС.
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экстрасистолия (СВЭ). Объяснить это можно тем, что
предсердная экстрасистолия широко распространена у
молодых здоровых людей, будучи следствием нарушения
вегетативной регуляции и электролитного баланса [4]. 

В то же время было показано, что у пожилого человека
на фоне возрастных изменений миокарда при наличии
кардиальной патологии [1, 5] СВЭ является показателем
ишемизации и перегрузки миокарда предсердий. Исходя
из этого, важной задачей гериатрической аритмологии
является обнаружение предикторов развития СВЭ у
пациентов старших возрастов с ИБС. 

Материалы и методы исследования 
Были проанализированы результаты 3�летнего наблю�

дения за пациентами старше 60 лет с ИБС, принимав�
шими участие в длительном исследовании в кардиоло�
гическом отделении Института геронтологии АМНУ и не
имевшими на первом этапе обследования нарушений
ритма сердечной деятельности. По итогам наблюдения
частая СВЭ (более 1000 экстрасистол в сутки) развилась
у 24 пациетов с ИБС. У 86% лиц с развившейся СВЭ
ИБС сочеталась с гипертонической болезнью; 32% имели
в анамнезе инфаркт миокарда.

При изучении поздних потенциалов предсердий
(ППП) рассчитывались следующие показатели: продол�
жительность фильтрованного комплекса Р – DP (мс), в
норме не превышает 120 мс; среднеквадратичная
амплитуда последних 20 мс зубца Р – RMS�20 (uV), в
норме выше 3,5 мкВ; продолжительность низкоампли�
тудных (<5 мкВ) сигналов в конце зубца Р – LAS�5 (мс),
в норме не более 20 мс. Увеличение продолжительности
DP в сочетании с пороговыми значениями RMS�20 либо
D5 расценивали как наличие ППП. 

Параметры центральной гемодинамики, структурно�
функциональных особенностей левого желудочка (ЛЖ)
и массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) оцени�
вали с использованием эхокардиографии в М�режиме по
стандартной методике на приборе ЕКОLINE 20А (произ�
водитель – фирма Smith Kline Instrument CO LTD). Вы�
полняли также двухмерную эхокардиографию и доппле�
рографическое исследование на аппарате «Sonoline Versa
Pro» («Siemens», Германия) по стандартной методике с
использованием датчика 3,5 МГц. Исследование прово�
дили в положении пациента лежа на левом боку во время
спокойного дыхания. Все измерения проводили как ми�
нимум в трех сердечных циклах с последующим ус�
реднением данных. 

Были изучены следующие показатели: конечно�систо�
лический и конечно�диастолический размер и объем
левого желудочка (КСР, КДР, КСО, КДО), толщина
межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки
левого желудочка (ЗСЛЖ) в диастолу. Величину КСО,
КДО, ударного объема (УО) рассчитывали по формуле
L. Teicholtz и соавторов (1972), ММЛЖ – по формуле

R. Devereux (1976). Рассчитывали также фракцию выбро�
са ЛЖ (ФВ), скорость циркулярного сокращения воло�
кон миокарда (Vcf). К площади поверхности тела соотно�
сили ММЛЖ (ММЛЖ/S, где S – площадь поверхности
тела в м2) и КДО (КДО/S) и получали индексированные
показатели ММЛЖ и КДО – индекс ММЛЖ (иММЛЖ)
и индекс КДО (иКДО). Наличие гипертрофии миокарда
оценивали согласно рекомендациям R. Devereux и соав�
торов (1993), иММЛЖ, превышающий 134 г/м2 (площа�
ди тела) у мужчин и 110 г/м2 у женщин, а также утол�
щение МЖП более 1,1 см, и ЗСЛЖ более 1,1 см. 

Определяли переднезадний размер левого предсердия
(ЛП) в М�режиме в парастернальной позиции при мак�
симальном наполнении ЛП, а также перед и в конце си�
столы ЛП. В верхушечной четырехкамерной позиции из�
меряли поперечный (LPl1) и верхненижний (LPl2) раз�
мер также в трех позициях максимальном, предсистоли�
ческом и минимальном наполнении ЛП. Все измерения
проводили под контролем синхронно записываемой ЭКГ.
На основании этих измерений рассчитывали максималь�
ный (Vmax), предсистолический (Vos) и минимальный
(Vmin) объемы ЛП по формуле эллипсоида. Рассчиты�
вали УО ЛП и ФВ ЛП. Для оценки диастолической
функции сердца изучали показатели трансмитрального
кровотока (ТМК): максимальную скорость и длитель�
ность (V и Time) раннего (Е) и позднего предсердного
(А) наполнения ЛЖ, их соотношение (Е/А), время за�
медления скорости раннего наполнения (DTE), а также
время изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT). Оп�
ределяли также длительность волны А ТМК (длитель�
ность систолы ЛП), время предвыброса ЛП (от начала
волны Р ЭКГ до начала волны А ТМК), время нарастания
пика А ТМК.

Суточное мониторирование ЭКГ проводили на аппа�
рате Custo�tera (Германия); суточное мониторирование
артериального давления – с использованием аппарата
«Meditech» ABPМ�04 (Венгрия). 

Анализ вариабельности сердечного ритма проводился
в соответствии с международными стандартами путем не�
прерывной регистрации ЭКГ в течение суток с помощью
холтеровского монитора фирмы «Солвейг» (Украина). 

Данные обработаны методами вариационной стати�
стики с помощью компьютерной программы EXСEL.
Рассчитывались средние величины показателей, их сред�
неквадратичное отклонение, ошибка средних величин и
их достоверность в соответствии с критерием Стьюдента.
Проведен корреляционный анализ полученных данных.
Также проведен регрессионный анализ с использованием
метода пошаговой множественной линейной регрессии в
программе «Statistica 6.0».

Результаты исследования и их обсуждение
Согласно анализу результатов эхокардиографии у лиц

с развившейся СВЭ на начальном этапе наблюдения раз�
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мер полости ЛП был достоверно больше, чем в группе лиц,
не имевших в дальнейшем нарушений ритма (табл. 1). И
хотя величина ЛП у больных с СВЭ не достигала патоло�
гических значений, наблюдающаяся тенденция может
являться начальным признаком «неблагополучия» ЛП,
которое может быть связано как с его перегрузкой, так и с
развивающимися в нем ишемическими изменениями.

Следует отметить, что результаты дальнейшего обсле�
дования подтвердили вклад обоих механизмов в развитие
электрофизиологической нестабильности ЛП у пациен�
тов данной группы.

Так, анализ структуры ЛЖ у лиц с развившейся СВЭ
выявил гипертрофию и увеличение размеров ЛЖ (по
сравнению с группой без нарушений ритма) (далее в
табл. 2–5 пациенты двух сравниваемых групп). Известно,
что увеличение толщины стенок обусловливает наруше�
ние расслабления желудочка, а увеличение полостей в ус�
ловиях повышенного уровня артериального давления сви�
детельствует о наличии гемодинамической перегрузки
желудочка, что в совокупности создает неблагоприятные
условия для функционирования предсердий, ишемизации
и возникновения эктопических аритмогенных очагов. 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие анатомо!функциональное состояние ЛП у пациентов старше 60 лет 

с ИБС с развившейся СВЭ и без нарушений ритма 

Примечание: Здесь и в табл. 2–5: * – p<0,05 при сравнении исходного состояния в группах больных с развившейся и не
развившейся СВЭ; # – p<0,05 при сравнении показателей в динамике в группах больных с развившейся и не развившейся СВЭ.

Таблица 2
Показатели, характеризующие анатомо!функциональное состояние желудочков у пациентов двух сравниваемых групп
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Данные допплерографии подтвердили предположение
о наличии гемодинамической перегрузки предсердий в
данной группе. Согласно полученным результатам у лиц
в развившейся впоследствии экстрасистолией отмеча�
лось достоверное увеличение периода изоволюмического
расслабления, уменьшение скорости Е при аналогичной
группе сравнения скорости А. Эти данные в совокупности
с достоверным снижением коэффициента Е/А свидетель�
ствуют о нарушении податливости миокарда ЛЖ, т.е. о
наличии диастолической дисфункции желудочка по типу
нарушения расслабления (табл. 3). При данном типе
диастолической дисфункции уменьшается вклад пассив�
ного наполнения левого желудочка в диастолу, при во�
зрастающей роли систолы предсердия. Указанная гемо�
динамическая перестройка способствует перегрузке
предсердия, его перерастяжению, нарушению контрак�
тильной функции, что впоследствии может привести, с
одной стороны, к легочной гипертензии и сердечной не�
достаточности, а с другой – создает предпосылки для
развития предсердных нарушений ритма, что под�
тверждается нами в данном исследовании. 

Не менее важная информация о возможном механизме
развития нарушения ритма в предсердиях получена нами
при проведении суточного мониторирования ЭКГ. Со�

гласно полученным данным у лиц с предсердной экстра�
систолией на начальном этапе обследования имело место
более длительное, чем в группе сравнения, время суточ�
ной ишемии, основной составляющей которого была
ишемия, не связанная с гемодинамическими предпосыл�
ками (табл. 4). 

Наличие зон негомогенности миокарда у данной кате�
гории пациентов подтверждают данные ЭКГ высокого
разрешения. Согласно полученным данным, частота
ППП у лиц с развившейся экстрасистолией на начальном
этапе наблюдения составляла 38% против 19% в группе с
отсутствием аритмии (рисунок). 

О наличии органического субстрата для развития СВЭ
у пациентов с ИБС старше 60 лет позволяют говорить
также показатели вариабельности сердечного ритма:
показатели вегетативной регуляции у лиц с развившейся
экстрасистолией и у лиц сохранившимся ритмом досто�
верно не различались (табл. 5). 

Данные об отсутствии различий состояния вегета�
тивной регуляции при развитии СВЭ у больных старше
60 лет представляют несомненный интерес, поскольку
известно, что суправентрикулярные нарушения ритма у
людей молодого и зрелого возраста зачастую являются
отражением вегетативного дисбаланса, причем как его

Таблица 3
Показатели диастолической функции ЛЖ у пациентов двух сравниваемых групп 

Таблица 4
Длительность ишемии по данным суточного мониторирования ЭКГ у пациентов двух сравниваемых групп



26

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2’ 2006 КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

симпатической, так и парасимпатической компоненты.
Поэтому отсутствие признаков вегетативной дис�
регуляции в совокупности с данными о наличии ор�
ганических изменений миокарда подтверждает неблаго�
приятный прогностический характер СВЭ как маркера
гемодинамической перегрузки и ишемии предсердий. 

Таким образом, представленные данные свидетельству�
ют о том, что СВЭ у пациентов старшего возраста с ИБС
является результатом наличия органического поражения
предсердий вследствие их гемодинамичской перегрузки,
перерастяжения и ишемизации. Поэтому частая СВЭ у
данной категории больных может быть расценена как
показатель неблагоприятного течения ИБС. Этот вывод
подтверждают результаты сравнительного анализа морфо�
функционального состояния миокарда больных с развив�
шейся экстрасистолией по данным 3�летнего наблюдения.
Согласно данным, представленным в табл. 1–5, развитие
СВЭ происходило на фоне увеличения толщины стенок и
полостей ЛЖ и ЛП, нарастания диастолической дисфунк�
ции ЛЖ и соответственно перегрузки ЛП. Также у этих
больных наблюдалось значительное увеличение длитель�
ности суточной ишемии, преимущественно за счет ише�
мии, не связанной с гемодинамическими предпосылками. 

По результатам дисперсионного анализа наиболее
значимыми показателями для прогноза развития частой

СВЭ являются длительность суточной ишемии и
ММЛЖ: 

ДК=3,33 Ишемия+1,13 ММЛЖ–143,1.
Очевидно, что оба представленных показателя харак�

теризуют степень коронарной недостаточности и пере�
грузку ЛП, что согласуется с предположением об органи�
ческом характере СВЭ у пациентов старше 60 лет.

Таким образом, частая СВЭ у данного контингента
больных является признаком ишемических изменений
миокарда предсердий, развивающихся вследствие про�
грессирования ИБС и гемодинамической перегрузки ЛП. 
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Оцінка прогностичної значимості показників, що характеризують наявність передпосилок
до розвитку суправентрикулярної екстрасистолії, порушень ритму серцевої діяльності у
пацієнтів старше 60 років з ІХС
В.Ю. Лішневська, О.В. Коркушко, Л.А. Бодрецька, М.П.Калмиков, А.В. Писарук, В.О. Єльникова
РЕЗЮМЕ. Проаналізовані результати 3!річного спостереження за пацієнтами старше 60 років з ІХС,
що приймали участь в тривалому дослідженні в кардіологічному відділенні Інституту геронтології
АМНУ і не мали на першому етапі обстеження порушень ритму серцевої діяльності. За даними 
3!річного спостереження часта суправентрикулярна екстрасистолія (більше 1000 екстрасистол за
добу) розвинулась у 24 пацієнтів з ІХС. У 86% осіб, у яких розвинулась екстрасистолія, ІХС поєдну!
валась з гіпертонічною хворобою; 32% мали в анамнезі інфаркт міокарда.
В процесі дослідження було виявлено, що суправентрикулярні екстрасистоли у пацієнтів старшого
віку з ІХС є результатом органічних змін передсердь внаслідок їх гемодинамічного перевантаження,
перерозтягу та ішемізації. Тому часта суправентрикулярна екстрасистолія у даної категорії хворих
може бути розцінена як показник несприятливого перебігу ІХС.
Кючові слова: суправентрикулярна екстрасистолія, тривале спостереження, пацієнти старшого
віку.

Assessment of prognostic value of indices that characterize the presence of preconditions to
the development of supraventricular extrasystole of disturbances of cardiac activity rhythm in
CHD patients aged over 60 years 
V.Yu. lishnevskay, О.V. Korkushko, L.А. Bodretskay, М.P. Каlmikov, А.V. Pisaruk, V.А. Elnikova
SUMMARY. The author(s) have carried out an analysis of the results of a 3!year follow!up of CHD patients
aged over 60 years, who have been under long!term follow!up at the Department of Cardiology of the
Institute of Gerontology of the Academy of Medical Sciences of Ukraine and had no disturbances of
cardiac activity rhythm at the first stage of investigations. The findings of a 3!year follow!up have shown
frequent supraventricular extrasystole (more than 1000 extrasystoles per 24 hours) to develop in
24 CHD patients. In 86% of subjects with developed extrasystole, CHD was associated with hypertension.
32% had a history of myocardial infarction. 
The results of the investigation have shown supraventricular extrasystole in elderly patients with CHD to
be the consequence of an organic lesion of atria following hemodynamic overloading, overdistension,
and ischemization of atria. Therefore, frequent supraventricular extrasystole in this patient’s category
may be considered as an indicator of unfavourable course of CHD. 
Key words: supraventricular extrasystoles, 3$year follow$up, olderly patients.
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Одна из проблем возникновения и развития диабе�
тической нефропатии (ДН) состоит в разнонаправ�
ленности воспалительных и иммунных реакций клеток
крови, мишенью которых являются эндотелий сосудов и
интерстиций гломерулярного аппарата почки. Основны�
ми клеточными элементами, которые запускают меха�
низмы иммунного и эксудативного воспаления, являются
Т�клетки, нейтрофильные гранулоциты и моноци�
ты/макрофаги. Установлено, что в процессе развития ДН
часть проникших в очаг воспаления лейкоцитов возвра�
щается в ретикулоэндотелиальную систему (РЭС) для
утилизации. В последних работах доказано, что утили�
зации в основном подлежат Т�лимфоциты, которые
находятся в состоянии апоптоза [9, 10]. Нейтрофильные
гранулоциты, как узкоспециализированные клетки, пре�
имущественно погибают, выделяя в очаг воспаления ряд
гидролитических и протеолитических ферментов, из
которых ведущая роль в развитии ДН принадлежит мие�
лопротеиназе [4, 5]. Моноциты, в отличие от них, спо�
собны вернуться в кровоток [7], транспортируя продукты
распада в составе липопротеидных комплексов в РЭС.

Мы предположили, что в случае если у больных ДН
преобладает иммунный компонент воспалительного про�
цесса, то следует ожидать появления в периферической
крови Т�лимфоцитов в состоянии апоптоза. Наличие же в
крови моноцитов, содержащих в цитоплазме липопротеи�
ды разрушенных компартментов нефрона, будет свиде�

тельствовать об экссудативном воспалении в почке.
Превалирование того или иного клеточного компонента в
периферической крови может служить объективным кри�
терием для определения характера воспалительного про�
цесса в почках при ДН и будет способствовать эф�
фективности применяемой терапии.

Поскольку клинические исследования в этом направ�
лении не проводились, а данные литературы, касающиеся
этого вопроса, получены в эксперименте на лабораторных
животных, то целью настоящей работы было изучение
цитологических, цитохимических и морфометрических
особенностей лимфоцитов, нейтрофильных грануло�
цитов и моноцитов крови больных ДН на разных стадиях
развития заболевания.

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования служила венозная

кровь 5 здоровых доноров и 20 больных ДН II–V ст.
Кровь забирали из локтевой вены натощак в количестве
10 мл, стабилизировали ЭДТА. Лейкоциты выделяли по
методу С.Д. Дугласа и П.Г. Куй [1]. Изготавливали цито�
логические мазки, часть препаратов окрашивали на ли�
пиды по методу Scheehan [2], другую часть – азур�эо�
зином. Цитологические препараты изучали и фотогра�
фировали с помощью тринокулярного микроскопа с ис�
пользованием программы Biovision 3.0. В каждом препа�
рате при окраске азур�эозином при увеличении х450

Особенности популяционного
состава лейкоцитов у больных
диабетической нефропатией 

РЕЗЮМЕ
Представлены результаты исследования цитологических, цитохимических и морфометрических
особенностей лимфоцитов, нейтрофильных гранулоцитов и моноцитов крови больных диабетичес!
кой нефропатией на разных стадиях развития заболевания. Установлены существенные различия в
популяционном составе лейкоцитов крови больных диабетической нефропатией, которые могут
служить объективным критерием для диагностики и проведения патогенетической терапии на
разных стадиях развития этого заболевания.
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автоматически определяли площадь сечения клеток,
затем с использованием прикладной программы Exсel 5.0
вычисляли логарифм площади (LgS) лимфоцитов, ней�
трофильных гранулоцитов и моноцитов крови и в зави�
симости от их метрических параметров строили эмпи�
рические распределения популяций лейкоцитов с шагом
квантования 0,05.

Клетки, находящиеся в состоянии апоптоза, опреде�
ляли при увеличении х100 по уменьшению ядра, грану�
ляции и конденсации хроматина по его периметру, а
также фрагментации цитоплазмы клеток с образованием
апоптозных телец [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение
Поскольку цитохимическая окраска на липиды маски�

рует цитологические признаки популяций лейкоцитов,
на первом этапе исследования морфологически иденти�
фицированы и формализированы метрические парамет�
ры лимфоцитов, нейтрофильных гранулоцитов и мо�
ноцитов крови здоровых доноров.

Как показали цитологические исследования (рис. 1,
А), каждая популяция лейкоцитов характеризуется опре�
деленным LgS.

Малые, средние и большие лимфоциты образуют на
лейкоцитограмме три пика: основной пик с LgS 2,25
соответствует средним лимфоцитам, два остальных с LgS
2,0 и 2,4 характеризуют малые и большие лимфоциты
соответственно. Цитоплазма больших лимфоцитов с LgS
2,4, в отличие от малых и средних лимфоцитов, имеет
менее интенсивное окрашивание цитоплазмы с про�
светлением вокруг ядра.

Нейтрофильные гранулоциты образуют на лейкоцито�
грамме один пик со значением LgS 2,35 и имеют четкие
морфологические и морфометрические отличия. Палоч�
коядерные нейтрофильные гранулоциты содержат под�
ково� или кольцеобразное ядро. Цитоплазма клеток ши�
рокая, розового цвета с небольшим числом мелких ней�
трофильных зерен. Ядро сегментоядерных нейтрофиль�
ных гранулоцитов состоит из нескольких фрагментов,
связанных между собой тонкими нитями. Встречаются
тельца Барра.

Последний пик на лейкоцитограмме принадлежит
моноцитам и имеет метрическую характеристику LgS 2,5.
Моноциты отличаются между собой по характеру окра�
шивания ядра и цитоплазмы. У незрелых моноцитов
форма ядра приближается к округлой или бобовидной.

Зрелые моноциты имеют ядро в виде конволют, но
никогда не достигают состояния сегментации. Лейко�
цитов, находящихся в состоянии апоптоза, в крови
здоровых доноров выявить не удалось.

Таким образом, созданная нами лейкоцитограмма
позволила использовать ее в качестве эталона�иден�
тификатора различных популяций лейкоцитов в крови
больных ДН.

Сравнительный анализ популяционного состава лей�
коцитов крови больных ДН II ст. показал, что для всех
больных ДН характерно наличие в крови довольно
большого количества липидсодержащих лейкоцитов. На
рис. 1, Б сопоставлены две лейкоцитограммы (эталонная
и лейкоцитограмма больного ДН II ст. при окраске по
Scheehan), которые отражают распределение субпопуля�
ций нормальных и липидсодержащих лейкоцитов при
ДН. Из лейкоцитограммы видно, что основную часть
липидсодержащих лейкоцитов составляют нейтрофиль�
ные гранулоциты с небольшой примесью моноцитов. По�
сле курса лечения, который состоял из базовой терапии и
плазмафереза, общая лейкоцитограмма существенно не
изменялась, но процентное число липидсодержащих
лейкоцитов снижалось. Так, если на II–III ст. ДН
процент липидсодержащих лейкоцитов составлял от 50
до 60%, то после лечения он снижался до 17–20%. Наряду
с уменьшением количества липидсодержащих лейкоци�
тов изменялся и характер включения липидов: от ваку�
ольного и крупнокапельного – до лечения, до мелкозер�
нистого и пылевидного – после лечения (рис. 2).
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Рис. 1.  Лейкоцитограммы: А – здоровых доноров; Б – больного ДН II ст.;

В – больного ДН IV ст. (Объяснение в тексте) 
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Анализ цитологических препаратов лейкоцитов боль�
ных ДН IV ст. позволил установить метрические пара�
метры клеток на различных стадиях апоптоза – от его
начальных стадий до формирования апоптозных телец
(рис. 3). Клетки в стадии апоптоза имеют значительно
меньшую площадь, характеризуются маргинацией хрома�
тина ядра вдоль внутренней поверхности кариолеммы, об�
разуют на лейкоцитограмме пик с LgS 1,85 и по метри�
ческим показателям не совпадают с модальными значе�
ниями ни одной из популяций лейкоцитов. 

Изучение цитологических препаратов крови больных
ДН IV–V ст., окрашенных по Scheehan, показало полное
отсутствие в популяции лейкоцитов липидсодержащих
нейтрофильных гранулоцитов. Подавляющее большин�

ство липидсодержащих клеток было представлено лим�
фоцитами в состоянии апоптоза и апоптозными телами,
возможно, других лейкоцитов, которые образуют на
лейкоцитограмме характерный пик с LgS 1,85 (см. рис. 1,
В).

Суммарное число клеток, находящихся в состоянии
апоптоза, колебалось от 18% у больных ДН IV ст. до 8% у
больных ДН V ст.

Выводы
Таким образом, установленные различия популяцион�

ного состава липидсодержащих лейкоцитов крови боль�
ных ДН отражают стадийность развития патологического
процесса. Известно, что на начальных стадиях заболева�
ния поражается гломерулярный аппарат почки. Ведущая
роль в развитии воспалительного процесса на этих
стадиях принадлежит нейтрофильным гранулоцитам,
моноцитам и оседлым макрофагам моноцитарного про�
исхождения. Эти клетки, обладая выраженной миелопе�
роксидазной активностью, поражают сосудистый компо�
нент почки, модифицируют проникшие в ткань липопро�
теиды и персистируют миграцию следующих эшелонов
лейкоцитов в очаги поражения [4–6, 8]. Это под�
тверждает появление в периферической крови больных
ДН II–III ст. преимущественно липидсодержащих
нейтрофильных гранулоцитов и, отчасти, моноцитов,
которые осуществляют клиренс продуктов деградации
тканевых элементов юкстагломерулярного аппарата поч�
ки, а также модифицированных липопротеидов низкой
плотности.

В поздних стадиях заболевания (ДН IV–V ст.), по
нашим данным, на первый план выходят лимфоциты,
находящиеся в состоянии апоптоза и апоптозные тельца
других лейкоцитов (моноциты, нейтрофильные грануло�
циты). Морфологический смысл этого феномена объяс�
няется тем, что на этих стадиях развития ДН преобладает
цитотоксический путь развития патологического процес�
са, при котором поражается тубулоинтерстициальный
компартмент почки. Компенсаторно�приспособительным
механизмом, защищающим почки от гломерулосклероза,
служит апоптоз Т�лимфоцитов и, возможно, моноцитов.
Индукция апоптоза лимфоцитов и мононуклеарных
клеток является, пожалуй, единственным механизмом
секвестрации хелперов и супрессоров из очага воспале�
ния [8–10]. В терминальных стадиях развития забо�
левания, очевидно, происходит срыв компенсаторно�при�
способительных механизмов, на что указывает уменьше�
ние числа лимфоцитов и апоптозных телец в крови у этих
больных.

С этим сходны результаты исследования [6], авторами
которого отмечается значительное повышение количест�
ва моноцитов в почках именно на начальных и средних
стадиях развития диабетического гломерулосклероза по
сравнению с терминальными стадиями.

Рис. 3.  Цитологический пре7

парат лейкоцитов больного

Л., 68 лет, ДН II ст. Маргина7

ция хроматина в ядрах лимфо7

цитов, сморщивание, фрагмен7

тация ядра и цитоплазмы
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ка). Нормальный лимфоцит
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азур7эозином. х1000

Рис. 2.  Цитологические препараты лейкоцитов больного Л., 54 лет., 

ДН III ст. До лечения (верхний снимок), после лечения (нижний снимок).

Темные клетки – липиднагруженные лейкоциты. Светлые клетки –

лейкоциты, не содержащие липиды. Гистохимическая реакция на липиды

по Scheehan. х400
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Учитывая, что лейкоциты крови наряду с гуморальны�
ми факторами активно участвуют в возникновении им�
мунологических и воспалительных процессов в почках
больных сахарным диабетом, их морфофункциональное
состояние должно объективно отражать динамику разви�
тия нефропатии. Выявленные нами расхождения в попу�
ляционном составе лейкоцитов крови больных ДН могут
служить объективным критерием для патогенетической
терапии этого заболевания на разных стадиях его раз�
вития. 
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Особливості популяційного складу лейкоцитів у хворих на діабетичну нефропатію
І.К. Кондаков, В.Ю. Гальчінська, І.І. Топчій, П.С. Семенових, Г.Б. Шитова 
РЕЗЮМЕ. Представлено результати дослідження цитологічних, цитохімічних і морфометричних
особливостей лімфоцитів, нейтрофільних гранулоцитів та моноцитів крові хворих на діабетичну
нефропатію на різних стадіях розвитку захворювання. Встановлено істотні розходження в популя!
ційному складі лейкоцитів крові хворих на діабетичну нефропатію, які можуть служити об’єктив!
ними критеріями для діагностики і патогенетичної терапії цього захворювання. 
Ключові слова: діабетична нефропатія, популяційний склад лейкоцитів, критерії діагностики.
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Эпидемия артериальной гипертензии (АГ), охватив�
шая нашу планету во второй половине ХХ столетия, сре�
ди населения старших возрастных групп достигла раз�
меров пандемии: повышенное артериальное давление
(АД) в промышленно развитых странах имеют около 60%
людей старше 60 лет [1]. 

С учетом того, что наличие повышенного уровня АД
приводит к увеличению частоты развития инфаркта мио�
карда, инсульта, сердечной и почечной недостаточности и

в связи с этим к повышению общей смертности в 2–5 раз,
а смертности от сердечно�сосудистых заболеваний – в
2–3 раза, определение тактики лечения пациентов с АГ
является одной из наиболее важных проблем совре�
менной кардиологии. 

К сожалению, именно решение этой проблемы осо�
бенно затруднено у лиц пожилого возраста в условиях
полиморбидности (АГ у данного контигента часто соче�
тается с ИБС, хроническим нарушением мозгового

Эффективность
комбинированного
применения нормодипина 
с диротоном в терапии лиц
пожилого возраста 
с артериальной гипертензией 
и сопутствующей ИБС

РЕЗЮМЕ
Для определения целесообразности проведения комбинированной терапии ингибитором АПФ и
антагонистом кальция у больных старших возрастных групп проведено наблюдение за пожилыми
больными с АГ и сопутствующей ИБС. Пациенты в течение 3 мес получали лизиноприл и амлодипин
(Диротон и Нормодипин производства фирмы «Гедеон Рихтер») в дозах 10 и 5 мг соответственно. 
Комбинированная терапия, включающая лизиноприл и амлодипин, способствовала не только
достижению оптимального антигипертензивного эффекта, но и оказывала существенное влияние
на патогенетические механизмы, определяющие дальнейшее течение патологического процесса и
выживаемость пациентов (ремоделирование миокарда, функциональное состояние эндотелия,
тромбоцитов). При этом данная комбинация хорошо переносится, что позволяет рекомендовать ее
к широкому применению у больных пожилого возраста с АГ и ИБС.

Ключевые слова: 
комбинированная терапия ингибитором АПФ и антагонистом кальция, пожилой возраст,
артериальная гипертензия.
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кровотока, заболеваниями почек, сахарным диабетом) и
выраженных возрастных полиорганных нарушений [5, 9]. 

Известно, что в процессе старения равиваются фиб�
розные и склеротические изменения сосудистой стенки,
приводящие к снижению эластичности сосуда. Наруша�
ются нейрогуморальная регуляция и элекролитный
баланс, что обуславливает изменение количества и
десентизацию адренорецепторов и блокаду транспортных
Na+/K+ и Ca�АТФаз. Замедление клеточного метаболиз�
ма и почечной экскреции вносят дополнительный вклад в
изменение факмакокинетики и фармакодинамики лекар�
ственных препаратов в организме пожилого человека [2,
4, 6, 8, 12]. 

Поэтому необходимость коррекции уровня АД в стар�
шей возрастной группе (согласно результатам метаана�
лиза 8 многоцентровых исследований, стабилизация АД
приводит к снижению смертности от сердечно�сосуди�
стых событий на 30% и общей смертности на 13%) [3, 7,
9] тесно связана с проблемой разумного выбора адекват�
ной терапии, при которой максимальный эффект будет
достигнут при низком риске развития побочных эффек�
тов. 

Согласно результатам многоцентровых исследований
по изучению эффективности антигипертензивной тера�
пии у лиц пожилого и старческого возраста, такой эффект
достигается при применении комбинации из двух препа�
ратов, обладающих различным антигипертензивным ме�
ханизмом действия: бета�адреноблокатора с мочегонным
(STOP�Hypertension), ингибитора АПФ с мочегонным
или бета�адреноблокатора с мочегонным или антагони�
стом кальция (STOP�2) [3, 5]. Однако целью приведен�
ных исследований было доказательство эффективности
антигипертензивной терапии в старших возрастных груп�
пах, а не изучение сравнительной эффективности раз�
личных комбинаций препаратов. Кроме того, как пока�
зали результаты исследования ASCOT, использованные
комбинации не всегда являются оптимальными, посколь�
ку сочетанное применение бета�адреноблокатора с
мочегонным препаратом уступило в эффективности
комбинации антагонист кальция + ингибитор АПФ. И
хотя основным контингентом обследованных в ASCOT
были люди зрелого возраста, на наш взгляд, такая
комбинация препаратов у пожилых людей будет также
эффективна. 

Очевидно, что препараты упомянутых классов не
оказывают отрицательного влияния на функцию почек,
липидный и углеводный обмен, их совместное примене�
ние оптимально сочетает возможность воздействия на
состояние нейрогуморальной регуляции и способность
уменьшать перегрузку кардиомиоцитов и клеток сосу�
дистой стенки кальцием. Кроме того, препараты не ока�
зывают отрицательного инотропного и хронотропного
действия, что в условиях возрастной дисрегуляции про�
цессов электромеханического сопряжения в миокарде

может иметь дополнительное позитивное значение [10,
11]. 

С целью объективизации целесообразности примене�
ния комбинированной терапии ингибитором АПФ и
антагонистом кальция в старших возрастных группах на�
ми было проведено наблюдение за пожилыми больными с
АГ и сопутствующей ИБС, получавшими в течение 3 мес
лизиноприл и амлодипин (Диротон и Нормодипин фир�
мы «Гедеон Рихтер») в дозах 10 мг и 5 мг соответственно. 

Материалы и методы исследования 
Обследованы 30 больных с диагнозом: ИБС: стабиль�

ная стенокардия II–III ФК; гипертоническая болезнь II
стадии, проходивших курс лечения в кардиологическом
отделении Института геронтологии АМНУ. Средний
возраст обследованных – 67,8±3,6 года; средний уровень
исходного АД в группе – 186,3/98,4 мм рт. ст.

Всем больным в исходном состоянии и после 3 мес
терапии было проведено суточное мониторирование ЭКГ
и АД на аппарате «Кардиотехника» (Россия). Агрега�
ционную активность тромбоцитов изучали на двухка�
нальном лазерном анализаторе агрегации тромбоцитов
230LA («Биола», Россия) турбудиметрическим методом.
Определяли уровень спонтанной, адреналин� и АДФ�ин�
дуцированной агрегации тромбоцитов. Изучение сосудо�
двигательной функции эндотелия производили методом
лазерной допплеровской флоуметрии на аппарате
«Transonik» (США) по разработанной нами методике.
Параметры центральной гемодинамики, структурно�
функциональных особенностей левого желудочка и
массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) оценивали с
использованием двухмерной эхокардиографиии доппле�
рографического исследования на аппарате «Sonoline
Versa Pro» фирмы «Siemens» (Германия) по стандартной
методике с использованием датчика 3,5 МГц. Данные об�
работаны методами вариационной статистики с помощью
компьютерной программы EXСEL.

Всем больным после исходного обследования была
назначена комбинированная терапия, включающая лизи�
ноприл (Диротон) в дозе 10 мг в сутки и амлодипин
(Нормодипин) 5 мг в сутки. В зависимости от исходного
состояния пациента период титрации длился от 2 до
4 дней. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно полученным данным все включенные в

исследование больные удовлетворительно перенесли
назначенное лечение. Побочные эффекты, характерные
для применяемых препаратов (кашель и отеки нижних
конечностей), отмечены у 2 пациентов и не потребовали
отмены терапии. Следует отметить, что при полнодо�
зовой монотерапии указанные побочные эффекты наблю�
даются у более 20% больных и в 50% случаев требуют
отмены препарата. 
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Стабилизации уровня АД в пределах целевых значе�
ний удалось достигнуть у 28 пациентов (рисунок). Двоим
для достижения целевых значений АД к указанной
комбинации был добавлен гипотиазид в дозе 12,5 мг/сут. 

В ходе лечения Нормодипином и Диротоном удалось
достигнуть не только стабилизации уровня АД, но и
нормализации суточного ритма АД – индекс ночного
снижения АД на фоне терапии увеличился с 7,2±0,2% до
11,1±0,6%, что особенно важно для пожилых людей, у
которых нарушение суточных ритмов гуморальной регу�
ляции, связанное с патологическим процессом, соче�
тается с возрастными изменениями биоритмов сердечно�
сосудистой системы (табл. 1). 

Как было указано ранее, у всех включенных в
исследование пациентов наряду с АГ была сопутствую�
щая ИБС. По данным суточного мониторирования ЭКГ в
исходном состоянии у них отмечалась ишемия миокарда
(23,5±2,5 мин/сут), которая по прошествии 3 мес терапии
достоверно снизилась (11,5±1,5 мин/сут), а у 30% паци�
ентов при повторном мониторировании ишемические
изменения миокарда не выявлены. Следует отметить, что
указанный антиангинальный эффект связан не только с

гемодинамическими причинами (стабилизацией АД), но
и с положительным влиянием терапии на морфофунк�
циональное состояние миокарда, эндотелиальную функ�
цию и уровень агрегационной активности тромбоцитов. 

Так, по данным эхокардиографии 3�месячная терапия
ингибитором АПФ и антагонистом кальция привела к
улучшению систоло�диастолических показателей (табл. 2)
и уменьшению гипертрофии левого желудочка, что по�
зволяет говорить о позитивном влиянии препаратов на
процессы ремоделирования миокарда у обследованных
больных.

Увеличение объемной скорости кровотока кожи
(ОСКК) при проведении пробы с реактивной гиперемией
свидетельствует об улучшении функционального состоя�
ния эндотелия под влиянием терапии (табл. 3). Учиты�
вая, что выраженная эндотелиальная дисфункция, свя�
занная с возрастными изменениями и наличием двух па�
тологических процессов, имеет большое значение для
прогноза жизни пациентов, увеличение баланса кон�

Рисунок.  Динамика средних значений систолического и диастолического

АД у больных 60–74 лет с АГ II стадии под влиянием комбинированной

терапии лизиноприлом и амлодипином 
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Таблица 1 
Динамика показателей суточного мониторирования АД у
больных с АГ ІІ стадии под влиянием комбинированной

терапии Диротоном и Нормодипином 

Примечание: * – р<0,01 по сравнению с исходными данными.

Таблица 2 
Изменение показателей эхокардиографии у больных с АГ

ІІ стадии под влиянием комбинированной терапии
Диротоном и Нормодипином 

Примечание. Здесь и в табл. 3, 4 р<0,05 по сравнению с ис&
ходными данными.

Таблица 3 
Сосудодвигательная функция эндотелия и состояние
капиллярного резерва у больных с АГ II стадии под
влиянием комбинированной терапии Диротоном и

Нормодипином
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стрикция/дилятация в пользу последней позволяет на�
деяться, что длительная терапия использованными пре�
паратами позволит улучшить прогноз и увеличить про�
должительность жизни больных. 

Обращает на себя внимание также то, что наряду с
улучшением сосудодвигательной функции эндотелия
комбинированная терапия амлодипином и лизинопри�
лом способствовала увеличению перфузии тканей и, что
особенно важно, капиллярного резерва. Увеличение ка�
пиллярного резерва одновременно с увеличением исход�
ного объема перфузии свидетельствует о стабилизации
кровотока в микрососудах на физиологическом уровне (в
отличие от режима «перегрузки», наблюдавшегося до
начала терапии). 

Немаловажное значение для дальнейшего прогноза
пациентов имеет позитивное влияние препаратов на уро�
вень агрегационной активности тромбоцитов (табл. 4).
При этом следует отметить влияние терапии на уровень
адреналин� и АДФ�индуцированной агрегации соизмери�
мо с эффектом антиагрегантов. 

Важным является также то, что представленные ре�
зультаты, достигнутые после 3 мес терапии, соизмеримы
с результатами, достигаемыми после 6 мес монотерапии,
что свидетельствует о высокой клинической эффектив�
ности данной комбинации.

Таким образом, комбинированная терапия, включаю�
щая лизиноприл (Диротон) в дозе 5 мг 2 раза в сутки и
амлодипин (Нормодипин), способствовала не только до�
стижению оптимального антигипертензивного эффекта,
но и оказала существенное влияние на патогенетические
механизмы, определяющие дальнейшее течение патоло�
гического процесса и выживаемость пациентов. При этом
данная комбинация хорошо переносится, что позволяет
рекомендовать ее к широкому применению у больных
пожилого возраста с АГ и ИБС.

Выводы
1. Комбинированная терапия Нормодипином и Диро�

тоном способствовала стабилизации уровня и суточных

ритмов артериального давления у больных пожилого
возраста с артериальной гипертензией и сопутствующей
ИБС.

2. Сочетанное применение Нормодипина и Диротона
привело к достоверному уменьшению времени суточной
ишемии миокарда у больных пожилого возраста с
артериальной гипертензией и сопутствующей ИБС.

3. Под влиянием комбинированной терапии Нормоди�
пином и Диротоном у обследованных больных сущест�
венно улучшилось функциональное состояние эндотелия
и тромбоцитов, увеличился капиллярный резерв и
объемная скорость кровотока в тканях
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Ефективність комбінованого застосування нормодипіну з диротоном в терапії осіб
похилого віку з артеріальною гіпертензією і супутньою ІХС
В.Ю. Лішневська, Л.А. Бодрецька, Н.М. Коберник, Г.В. Дужак, М.П. Калмиков
РЕЗЮМЕ. З метою визначення доцільності проведення комбінованої терапії інгібіторами АПФ та
інгібіторами кальція у хворих старших вікових груп проведено спостереження пацієнтів похилого
віку з артеріальною гіпертензією (АГ) і супутньою ІХС.
Пацієнти протягом 3 міс отримували лізиноприл та амлодипін (Диротон і Нормодипін виробництва
фірми «Гедеон Ріхтер») в дозах 10 і 5 мг відповідно.
Комбінована терапія, що включала лізиноприл і амлодипін, сприяла не тільки досягненню опти!
мального антигіпертензивного ефекту, але і справляла суттєвий вплив на патогенетичні механізми,
що визначають далі перебіг патологічного процесу і виживаністю пацієнтів (ремоделювання міо!
карда, функціональний стан ендотелію, тромбоцитів). При цьому дана комбінація добре перено!
ситься, що дозволяє рекомендувати її до широкого застосування у хворих похилого віку з АГ та ІХС.
Ключові слова: комбінована терапія інгібітором АПФ та антагоністом кальцію, похилий вік,
артеріальна гіпертензія.

Efficacy of combined use of normodipine with diroton in the treatment of elderly subjects with
arterial hypertension and concomitant CHD 
V.Yu. Lishnevskaya, L.А. Bodretskaya, N.N. Kobernik, G.V. Duzhak, M.P. Kalmykov
SUMMARY. With the purpose of determining the advisability of combined therapy with APF inhibitor and
calcium antagonist in patients of elder age groups, the authors conducted a follow!up of elderly patients
with arterial hypertension (AH) and concomitant CHD. For a period of three months, patients received
Lisinopril and Amlodipine (Diroton and Normodipine from «Gedeon Richter») at a dose of 10 and 5 mg,
respectively. 
Combined therapy including Lisinopril and Amlodipine contributed not only to achieving an optimum
antihypertensive effect, but had a significant effect on the pathogenetic mechanisms which determine
the further course of pathological process and patients' survival (myocardium remodeling, functional
state of endothelium, platelets). In addition, this combination is well tolerated, which allows to
recommend it for a large use in elderly patients with AH and CHD. 
Key words: combined therapy with APF inhibitor and calcium antagonist, old age, arterial hypertension.
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У даний час в усьому світі відзначається збільшення
кількості хворих літнього віку з хронічною серцевою
недостатністю (ХСН). Це зумовлено збільшенням три�
валості життя внаслідок успішного лікування пацієнтів з
ішемічною хворобою серця (ІХС) і зниженням летально�
сті від гострого коронарного синдрому. Позитивній ди�
наміці виживаності таких хворих значною мірою сприяє
впровадження в практику міжнародного консенсусу з лі�
кування ХСН, що передбачає застосування інгібіторів
ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ), сарта�
нів, діуретиків, дигоксину, β�блокаторів та спіроно�
лактону. Однак виживаність хворих з ХСН ІІІ–IV ФК
ішемічного генезу залишається низькою. У пацієнтів з

ХСН та проявами анемічного синдрому (АС) зниження
рівня гемоглобіну (Hb) на кожні 10 г/л підвищує ризик
смерті на 13% [5]. Для оптимізації лікування цієї категорії
хворих необхідне поглиблене вивчення структурно�
функціонального стану ЛШ. 

Мета дослідження – вивчення впливу АС на струк�
турно�функціональний стан ЛШ у хворих похилого віку
з ХСН III–IV ФК ішемічного генезу.

Матеріали і методи дослідження
Критерії включення в дослідження: наявність фремін�

гемських критеріїв серцевої недостатності у хворих з різ�
ними хронічними формами ІХС і АС (рівень Hb<120 г/л).

Структурно*функціональний
стан лівого шлуночка у хворих
похилого віку з хронічною
серцевою недостатністю 
III–IV ФК ішемічного генезу 
та проявами анемічного
синдрому

РЕЗЮМЕ
При дослідженні 30 хворих похилого віку з ХСН III–IV ФК ішемічного генезу та проявами анемічного
синдрому (АС) і 19 хворих літнього віку з ХСН III–IV ФК ішемічного генезу без АС встановлено зворот!
ний кореляційний зв’язок між зниженням рівня гемоглобіну (Нb) і збільшенням індексів кінцево!
діастолічного (КДО) і кінцево!систолічного об’єму (КСО) лівого шлуночка (ЛШ), а також прямий коре!
ляційний зв’язок зі зменшенням фракції викиду (ФВ) ЛШ. Особливо це виражено у хворих з рівнем Нb
нижче 100 г/л. Це свідчить про негативний вплив АС на скорочувальну здатність міокарда. У даного
контингенту хворих має місце невідповідність між ФК ХСН і ФВ ЛШ. У 26,6% хворих літнього віку з ХСН
III–IV ФК ішемічного генезу та проявами АС скорочувальна здатність ЛШ збережена.

Ключові слова: 
скорочувальна здатність міокарда, хронічна серцева недостатність, анемічний синдром.
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Критерії виключення з дослідження: гострий коронар�
ний синдром, хронічні захворювання нирок, цукровий
діабет, злоякісні новоутворення.

Проведено поглиблене клініко�інструментальне до�
слідження 49 хворих, які проходили лікування в терапев�
тичному відділенні 2�ї міської клінічної лікарні Кривого
Рогу в зв’язку з прогресуванням ХСН. Обстежених
розділили на 2 групи. В основну групу включили 30 хво�
рих (16 жінок і 14 чоловіків) з ХСН III–IV ФК іше�
мічного генезу та проявами АС. Середній вік хворих –
69,3±8,18 року. Групу порівняння склали 19 хворих
(12 жінок і 7 чоловіків) з клінічною маніфестацією ХСН,
але без АС. Середній вік хворих склав 67,1±8,0 року.

Основну групу поділено на 2 підгрупи: з рівнем Hb
120–100 г/л та нижче 100 г/л.

Структурно�функціональний стан серця вивчали за
допомогою одно� і двомірної ехоКГ на апараті «Аlока�
630» за стандартною методикою. Обчислювали наступні
параметри ЛШ: кінцево�систолічний розмір (КСР) і
об'єм (КСО), кінцево�діастолічний розмір (КДР) і об'єм
(КДО). За різницею між КДО і КСО визначали ударний
об'єм (УО) ЛШ. За відношенням УО до КДО розрахо�
вували фракцію викиду (ФВ) ЛШ. Крім цього, визначали
індекси КСО та КДО та ступінь вкорочення перед�
ньозаднього розміру ЛШ (%∆S). Визначали рівень Hb
сироватки крові та гематокрит (Ht).

Статистичну обробку здійснювали за допомогою паке�
та аналізу програми «Excel» (Microsoft Office 2000). Про�
водили кореляційний аналіз і використовували інші стан�
дартні статистичні методи, включаючи критерій Стью�
дента (розбіжності середніх значень розцінювали як ймо�
вірні при р<0,05). Результати представлені як M±SD. 

Результати дослідження та їх обговорення
Під нашим спостереженням знаходилися 30 хворих з

ХСН III–IV ФК ішемічного генезу, на тлі якої розви�
нувся АС. III ФК ХСН по NYHA був встановлений у 11
хворих, IV ФК – в 19 хворих. Залежно від ФК ХСН хво�
рих розподілили таким чином: ФК III встановлений у 6
чоловіків і 5 жінок (середній вік хворих 66,73±6,9 року),
ФК IV – у 8 чоловіків і 11 жінок (середній вік хворих
70,74±8,7 року). 

Рівень Hb 100–120 г/л визначений у 16 (53,3%) хворих
основної групи. У 22 (46,6%) хворих рівень Hb був нижче
100 г/л. 

Середня тривалість захворювання від появи перших
симптомів ХСН у хворих досліджуваної групи склала
7,81±3,93 року (у жінок 7,1±2,52 року, у чоловіків –
8,36±3,1 року). 

В контрольну групу включили 19 хворих (з них 13 жі�
нок і 6 чоловіків) з ХСН ішемічного генезу без АС. ХСН
ФК III встановлений у 13 і ХСН ФК IV – у 6 пацієнтів.
Середній вік хворих склав 67,1±8,0 року. 

В табл. 1 представлені розміри, об'єми та індекси
об'ємів ЛШ в різних групах обстежених хворих. Резуль�
тати статистичної обробки показали, що у хворих з ХСН
та проявами АС КДР ЛШ має тенденцію до збільшення
порівняно з таким показником у хворих без АС. Варто
підкреслити, що КДР ЛШ у пацієнтів з ХСН та АС збіль�
шувався в міру зниження концентрації Hb у сироватці
крові. Помітно більшим, порівняно з показником у конт�
рольній групі, він був у пацієнтів, рівень Hb яких складав
<100 г/л, але ці розбіжності не є достовірними.

Аналіз розмірів КСР ЛШ показав наступне. У
пацієнтів з ХСН та АС КСР ЛШ мав тенденцію до збіль�
шення порівняно з таким у хворих контрольної групи. У
пацієнтів з концентрацією Hb 100�120 г/л він істотно не
відрізнявся від показника контрольної групи. У хворих з
рівнем Hb<100 г/л була зареєстрована найбільша вели�
чина КСР ЛШ, що перевищувала значення у всіх порів�
нюваних групах. Це явище ми трактували як тенденцію
до збільшення КДР ЛШ та КСР ЛШ у хворих похилого
віку з ХСН залежно від вираженості АС. 

З даних табл. 1 видно, що КДО ЛШ у пацієнтів з ХСН
та АС значно збільшувався в порівнянні з таким у хворих,
рівень Hb яких знаходився в межах норми. Найбільший
КДО ЛШ був зареєстрований у пацієнтів з рівнем
Hb<100 г/л. Ця розбіжність даних статистично достовір�
на порівняно з хворими контрольної групи. У хворих з
рівнем Hb 100–120 г/л КДО ЛШ значно не відрізнявся
від показника контрольної групи. 

Аналогічні зміни спостерігали при аналізі КСО ЛШ.
Він також збільшувався при зниженні концентрації Hb
сироватки крові у хворих з ХСН та проявами АС на
відміну від пацієнтів контрольної групи.

Більш достовірними показниками структурно�
функціонального стану міокарда є індекси КДО і КСО,
які відображають співвідношення КДО і КСО до площі
поверхні тіла (см3/м2). Проаналізувавши ці показники,
ми дійшли висновку, що вони також мають тенденцію до

Таблиця 1 
Структурний стан ЛШ (M±SD)

Примітка. Тут і в табл. 2 та 3 * – p<0,05.
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збільшення при зниженні концентрації Hb крові. Стати�
стично достовірно індекси КСО та КДО збішувались у
хворих з рівнем Hb<100 г/л.

Для об'єктивізації структурно�функціонального стану
міокарда визначали фракцію викиду (ФВ), ступінь вко�
рочення передньозаднього розміру в систолу (%∆S) та
ударний об'єм (УО) лівого шлуночка. Ці дані наведені в
табл. 2.

За даними табл. 2 видно, що ФВ ЛШ значно змен�
шується у хворих похилого віку з ХСН та проявами АС
при рівні Hb <100 г/л. Це положення підтверджується
статистичною достовірністю в порівнянні з хворими на
ХСН без ознак АС, а також з хворими з рівнем Hb
120–100 г/л. Аналогічну ситуацію спостерігали при
аналізі ступеня вкорочення передньозаднього розміру
ЛШ у систолу на тлі збільшення його УО.

У 26,6% хворих досліджуваної групи з концентрацією
Hb 120–100 г/л ФВ ЛШ була в межах норми, що свідчить
про збереження скорочувальної функції ЛШ. 

З літературних джерел [1–4, 6] відомо, що анемія у
хворих без СН призводить до збільшення ФВ ЛШ. Однак
ми спостерігали у хворих з ХСН та проявами АС змен�
шення ФВ ЛШ. Це можна пояснити пригніченням скоро�
чувальної здатності міокарда на тлі ішемії, обтяженою
анемією.

У 7 (23,3%) хворих при проведенні ехоКГ була діагно�
стована гіпертрофія ЛШ. Товщина задньої стінки ЛШ
(ЗСЛШ) і міжшлуночкової перегородки (МШП) у цих
хворих складали 1,3±0,11 см та 1,32±0,14 см відповідно. В
1 хворого спостерігали асиметричну гіпертрофію з
переважним потовщенням МШП. У всіх цих хворих
діагностована гіпертонічна хвороба.

В контрольній групі виражена ГЛШ була зареєстро�
вана в 1 (5,3%) хворого. Вона була симетрична.

Нами виявлена певна тенденція до збільшення міт�
рально�септальної сепарації (табл. 3). У пацієнтів конт�
рольної групи та у хворих з концентрацією Hb 100–120 г/л

цей показник був незначно збільшений – 6,1±0,3 мм та
6,3±0,2 мм відповідно (р>0,05). При цьому ступінь
регургітації була помірною. У хворих на ХСН та рівнем
Hb<100 г/л величина мітрально�септальної сепарації
значно перевищувала норму (до 5 мм) та становила
8,4±0,7 мм (р<0,05), що призводило до мітральної
регургітації ІІ–ІІІ ступеня. Це значною мірою обумовило
невідповідність між вираженістю клінічних проявів ХСН
і ФВ ЛШ. У хворих контрольної групи виражена
регургітація не була зафіксована.

Аналіз ЕКГ хворих з ХСН та проявами АС виявив
наступні зміни:

– зниження вольтажу зубця R у стандартних від�
веденнях – у 16 (53,3%);

– ГЛШ – у 7 (23,3%);
– фібриляція передсердь (усі форми) – у 14 (46,6%);
– ішемічні зміни – у 12 (40,0%);
– передсердна та шлуночкова екстрасистолія – у 17

(56,6%);
– порушення провідності (блокада лівої або правої

ніжки пучка Гіса) – у 5 (16,6%);
– порушення реполяризації – у 23 (76,6%).
Спостерігалися значні відмінності ЕКГ�змін у хворих

контрольної та досліджуваної груп (табл. 4).
Ми встановили кореляційний зв'язок між ішемічними

змінами (r=–0,41), зниженням вольтажу зубця R (r=0,48),
порушеннями реполяризації (r=–0,72) і концентрацією
Hb у хворих основної групи.

З огляду на наведені дані можна судити про негатив�
ний вплив АС на структурно�функціональний стан міо�
карда у хворих похилого віку з ХСН III–IV ФК. Це мож�
на пояснити недостатньою оксигенацією дилатованого
міокарда, що в свою чергу ще більше обтяжує перебіг
ХСН ішемічного генезу.

Таблиця 2 
Функціональний стан ЛШ (M±SD)

Таблиця 3 
Вираженість мітрально!септальної сепарації

Таблиця 4
Порівняльна характеристика ЕКГ!змін у хворих основної групи
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Висновки
1. АС у хворих літнього віку з ХСН III–IV ФК іше�

мічного генезу знижує скорочувальну здатність ЛШ. Це
значною мірою виражено при вмісті Hb <100 г/л. Част�
кова компенсація внутрішньосерцевої гемодинаміки у
таких хворих відбувається за рахунок помірної ексцент�
ричної гіпертрофії ЛШ та включення механізму
Франка–Старлінга. У 26,6% хворих літнього віку з ХСН
III–IV ФК з рівнем Hb 120–100 г/л систолічна функція
ЛШ збережена.

2. У хворих літнього віку з ХСН та проявами АС
немає відповідності між ФК ХСН і ФВ ЛШ, що значною
мірою обумовлено гіпоксією і вираженою діастолічною
дисфункцією ЛШ. При однакових рівнях ФВ ЛШ у
хворих без і АС спостерігається збільшення ФК ХСН у
останніх.
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Структурно*функциональное состояние левого желудочка у больных пожилого
возраста с ХСН III–IV ФК ишемического генеза и проявлениями анемического синдрома
А.М. Василенко, В.А. Василенко, С.А. Шейко, Л.И. Ляшенко
РЕЗЮМЕ. При обследовании 30 больных пожилого возраста с ХСН и проявлениями анемического
синдрома (АС) и 19 больных пожилого возраста с ХСН без АС установлена обратная корреляционная
связь между снижением уровня гемоглобина (Hb) и повышением индексов конечно!диастолическо!
го (КДО) и конечно!систолического объема (КСО) левого желудочка (ЛЖ), а также прямая корре!
ляционная связь с уменьшением фракции выброса (ФВ) ЛЖ. Особенно это выражено у больных с
уровнем Нb ниже 100 г/л. Это свидетельствует об отрицательном влиянии АС на сократительную
способность миокарда. У данного контингента больных имеет место несоответствие между ФК ХСН и
ФВ ЛЖ. У 26,6% больных пожилого возраста с АС сократительная способность ЛЖ сохранена.
Ключевые слова: сократительная способность миокарда, хроническая сердечная недостаточ$
ность, анемический синдром.

Structural functional state of a left ventricle in elderly patients with chronic heart failure and
manifestations of anemic syndrome
А.M. Vasilenko, V.А. Vasilenko, S.А. Shejko, L.I. Lyashenko
SUMMARY. While investigating 30 patients of elderly age with chronic heart failure (CHF) and
manifestations of anemic syndrome (AS) and 19 elderly patients with CHF without anemic syndrome an
indirect correlative association between decrease of Hb level, increase of end diastolic volume (EDV) and
end systolic volume (ESV) of a left ventricle (LV) and direct correlative association with decrease of
ejection fraction (EF) of a LV was found. 
The latter is more pronounced in the patients with Hb lever lower 100 g/l. This testifies to a negative
impact of AS on contractive ability of myocardium. In the given contingent of patients there exists
inadequacy between functional class of CHF and EF of a LV. In 26.6% of elderly patients with AS a
contractive ability of myocardium is preserved.
Key words: contractive ability of myocardium, chronic heart failure, anemic syndrome. 
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Питома вага тромбоемболічних ускладнень у струк�
турі материнської смертності складає від 8% (Німеччина)
до 26,3% (Швейцарія), а за даними вітчизняних авторів, –
16,5% [1, 7]. Частота тромбоемболії легеневої артерії
(ТЕЛА) в акушерстві, за різними даними, коливається від
0,5 до 5,0% [1, 7].

Профілактика ТЕЛА у вагітних та породіль є однією з
найважливіших і маловивчених проблем медицини на су�
часному етапі. Для вагітних характерним є такий чинник,
як стискання вагітною маткою вен таза і нижньої по�
рожнистої вени, що призводить до зменшення кровотоку
та венозного застою. Гіподинамія, варикозна хвороба та
інші фактори можуть спричинити флеботромбоз і ТЕЛА
в момент народження дитини внаслідок декомпресії ниж�
ньої порожнистої вени. Необхідно зауважити, що ліку�
вання ТЕЛА у пацієнток даної категорії має свої особ�
ливості, що утруднює проведення необхідного обсягу
лікувальних заходів. До них належать: оперативне втру�
чання (кесарів розтин) і загальне знеболення, що не до�
зволяє проводити тромболітичну терапію, а також пси�
хогенна травма пацієнток, загострення супутніх захво�
рювань. На сьогодні проводиться успішна профілактика
ТЕЛА шляхом імплантації кава�фільтра. Розроблені ме�
тодика, показання і протипоказання до імплантації кава�
фільтра та проведений аналіз результатів даної операції,
які заслуговують на позитивну оцінку [2–6].

Мета роботи – знизити материнську смертність зав�
дяки розробці та впровадженню нового метода профілак�
тики тромбоемболічних ускладнень в акушерстві при
тромбозах. 

Наукова та практична значущість досліджень. Голов�
ною причиною ТЕЛА в акушерстві є тромбоз глибоких вен
нижніх кінцівок і таза, а також тромбофлебіти поверхне�
вих вен. З метою профілактики цього ускладнення у ва�
гітних та породіль із тромбозом глибоких та тромбофле�
бітом поверхневих вен вперше були застосовані сучасні
досягнення ендоваскулярної хірургії, а саме – імплантація
постійного вітчизняного кава�фільтра «Осот» (виробниц�
тво МЦ «ЕНДОМЕД»). Суть методу полягає в тому, що в
позицію нижньої порожнистої вени на шляху можливої
міграції тромбоемболів встановлюють металеву фільтрую�
чу конструкцію, яка, не перешкоджаючи кровоплину, за�
тримує всі більш�менш значні тромботичні конгломерати.

Обговорення результатів роботи. Ми спостерігали 4
вагітних та 3 породіль віком від 30 до 35 років з глибоким
тромбозом клубово�стегнового сегмента. У 3 із них
раніше були тромбофлебіти поверхневих вен гомілки. У
вагітних тромбоз розвинувся у різні терміни вагітності
(від 18 до 37 тиж). Перебіг захворювання був класичним
і характеризувався підвищенням температури тіла, болем
та порушеннями кровообігу (набряки, порушення мікро�
циркуляції, що проявлялися індурацією, зміною кольору
шкіри, трофічними виразками та рубцями нижніх
кінцівок). У 3 жінок тромбози виникли у ранній період
після пологів у строк через природні пологові шляхи. У
однієї породіллі спостерігалися ознаки емболії мілких
гілок легеневої артерії, які характеризувались болем у
грудній клітці, кашлем з незначними прожилками крові
та порушенням дихання з наявністю фізикальних даних,
характерних для цього ускладнення.

Тромбоемболія легеневої
артерії та її профілактика 
у вагітних і породіль

РЕЗЮМЕ
Вивчено результати профілактики тромбоемболії легеневої артерії при тромбозах та тромбофлебітах
у 7 вагітних та породіль за допомогою вітчизняного кава!фільтра «Осот». Показана його висока
ефективність.
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З лабораторних даних слід відзначити незначний лей�
коцитоз, прискорену ШОЕ та деякі зміни коагулограми,
що свідчили про ознаки гіперкоагуляції. 

Перебіг захворювання в половині випадків був гост�
рим, в інших випадках – підгострим.

Призначали антибіотики, спазмолітики (но�шпа, папа�
верин), магнію сульфат та антикоагулянти (гепарин,
фраксипарин) з діуретиками при дотриманні суворого
ліжкового режиму.

Усім хворим через 2–3 доби з моменту госпіталізації
до лікарні під місцевим знеболенням розчином новокаїну
проводили імплантацію постійного кава�фільтра «Осот».
Імплантацію здійснювали через підключичну вену або
вену стегна (частіше) залежно від локалізації основного
вогнища захворювання. Через 1–2 дня контролювали
розміщення кава�фільтра за допомогою УЗД, під час яко�
го відзначали рівень його розміщення, просвіт прокси�
мального та дистального відрізків вени, наявність тромбів
та периваскулярних змін.

Слід зазначити, що в усіх випадках як під час операції,
так і в післяопераційний період ускладнень не було.
Тільки в 1 вагітної виник біль у попереку, що потребувало
призначення анальгетиків. Усі жінки виписані з клініки
через 3–4 доби після операції. Вагітність закінчилася
пологами через природні пологові шляхи без особливої
патології. В 1 породіллі у післяпологовий період виникла
кровотеча, яка завершилась вишкрібанням матки і
ендометритом з в'ялим перебігом. У подальшому ні одна
з хворих впродовж 3 років за допомогою не зверталася.

Висновки
1. Тромбоз глибоких та тромбофлебіт поверхневих вен у

вагітних та породіль є грізним захворюванням, при якому
існує високий ризик розвитку тромбоемболічних усклад�
нень, що можуть призвести до материнської смертності.

2. Імплантація вітчизняного кава�фільтра не порушує

гомеостаз жіночого організму, гарантує надійну профі�
лактику тромбоемболічних ускладнень і може бути реко�
мендована для впровадження в практику закладів охо�
рони здоров'я.
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Тромбоэмболия легочной артерии и ее профилактика у беременных и рожениц
Я.Н. Креминский
РЕЗЮМЕ. Изучены результаты профилактики тромбоэмболии легочной артерии при тромбозах и
тромбофлебитах у 7 беременных и рожениц с помощью отечественного кава!фильтра «Осот». Пока!
зана его высокая эффективность.
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Tromboembolia langs arterias and its preventive maintenance at pregnant woman and after labor
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Вивчення мікрогемоциркуляції хоріонічних ворсин
плаценти залишається актуальним дослідженням функ�
ціонального стану плода. Роль плаценти надзвичайно ве�
лика як при фізіологічному перебігу вагітності, так і при
несприятливих умовах розвитку і росту плода [1, 3, 4]. Ця
патологія є однією з причин розвитку плацентарної не�
достатності з виникненням і розвитком хронічної утроб�
ної гіпоксії і гіпотрофії плода. Пріоритетним завданням
сучасного акушерства є антенатальна охорона плода і
зниження перинатальної захворюваності і смертності [2,
5, 6, 8]. 

Мета роботи – дослідження морфологічної характе�
ристики судинного русла якірних ворсин плаценти у
вагітних з прееклампсією легкого та середнього ступеня. 

Матеріали і методи дослідження 
Ми провели клінічні спостереження 20 вагітних з

прееклампсією легкого та середнього ступеня, використо�
вуючи клініко�лабораторниі обстеження, УЗД плаценти
та визначали біопрофіль плода. Для гістологічного вив�
чення судинного русла плаценти використовували пре�
парати плаценти, які фарбували гематоксилін�еозином,
фуксин�пікрофуксином та за Ван�Гізоном, а також за
методом Маллорі. Гістозрізи розглядали під звичайним
світловим мікроскопом та стереомікроскопом, що дозво�

лило обґрунтувати думку недостатності плаценти до
вирішення поставлених завдань фетального кровообігу. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Вивчення морфологічних змін судинного русла у

термінальних ворсинах плаценти залишається актуаль�
ним дослідженням при прееклампсії легкого та середньо�
го ступеня. Ми звернули особливу увагу на роль мікро�
гемоциркуляторного русла (МГЦР) якірних мікро� та
макроворсин плаценти, які є причиною розвитку плацен�
тарної недостатності при патологічній вагітності з виник�
ненням і розвитком хронічної утробної гіпоксії і гіпо�
трофії плода внаслідок впливу пізніх гестозів. 

Плацента – це тимчасовий орган, який має складний
гетерогенний характер, забезпечуючи постійний зв'язок
між організмом матері і плода за наявності оксигенованої
крові у міжворсинчастому просторі. Все це спрямовано на
забезпечення оптимального транспорту крові у плацен�
тарний простір не тільки кисню, але й білків, жирів, вуг�
леводів, необхідних для росту і розвитку плода. Все це
вимагає достатньої оксигенації материнської і плідної
крові та її здатності до достатньої дифузії судин пла�
центи. Ушкодження плаценти та судинного русла, зо�
крема, її термінальних ворсин при прееклампсії, яка
зустрічається в 17,0% випадків у вагітних, супроводжу�

Судинне русло плаценти 
у вагітних жінок 
із прееклампсією легкого 
та середнього ступеня

РЕЗЮМЕ
Узагальнено відомості літератури та результати власних клініко!морфологічних досліджень судин!
ного русла плаценти у вагітних жінок із прееклампсією легкого та середнього ступеня. Встановлено,
що у вагітних на тлі прееклампсії легкого та середнього ступеня розвивається плацентарна недо!
статність з порушенням матково!плацентарного кровообігу. 
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ється зривом адаптаційно�пристосувальних механізмів з
виникненням та прогресуванням плацентарної недостат�
ності, перинатальною захворюваністю і смертністю, що
вимагає передчасного родорозрішення. 

Материнська поверхня плаценти у цих вагітних
відрізнялась нерівномірним повнокрів'ям у з'єднаних
між собою котиледонах, де борозди були неглибокими.
При пізніх гестозах, у порівнянні з фізіологічним перебі�
гом вагітності, на ворсинах плацент зустрічались ділянки
крововиливів і тромбозу з численними інфарктами у тер�
мінальних і проміжних ворсинах, особливо у якірних, які
проходять в глибину плаценти крізь проміжні опірні
ворсини з хаотичними склеротичними змінами ворсин. Їх
добре було видно на поперечно�паралельних зрізах. Деякі
з цих ділянок були сіруватого кольору через появу у
плаценті точкового кальцинозу у вигляді білусуватих
включень колагенових волокон, що є свідченням еро�
зивних ускладнень якірних мікроворсин. Останні про�
никали в глиб більшості котиледонів типу звапнень у ді�
лянці крововиливів та інфарктів у ділянках з набуханням
венозних судин з їх розширеннями та розривами стінок.

При дослідженні хоріонічних ворсин плаценти при
пізніх гестозах ми виявили морфологічні зміни судин�
ного русла у мікро� та макроворсинах якірних структур,
повнокрів'я з частковим тромбозом у капілярах та ка�
піляро�мембранах судин у ворсинах хоріонічного ложа.
Інколи вони спостерігались у ділянці плацентарного
ложа міжворсинчастого простору при хаотичному скле�
розуванні бічних проміжних ворсин, які містили не�
велику кількість вузьких капілярів у центрі строми. До�
сить рідко вони утворюють контакти із епітелієм тро�
фобласта у мікроворсинах без формування клубків
синусоїдних судин без перицитів.

Мікрогемосудини у термінальних ворсинах утворюва�
ли поліморфні за розмірами і формою синусоїди типу
клубочкових капілярів у вигляді довгих присосків, при�
критих ластами, оточених фібриноїдом. Після них спо�
стерігалася концентрація магістральних судин стовбуро�
вих ворсин, які утворювали судинні конгломерати при
сполученні з якірними макроворсинами, типу численних
присосочків та трофобластичних острівців. Останні
розгалужувалися на окремі мережі різноманітної форми
всіх ланок МГЦР, включаючи капіляри, капіляро�
мембранні структури та синусоїдні клубки у складі гло�
мусних та замикально�гломусних компонентів ворсинча�
стого хоріона. Судини МГЦР, які розміщені в централь�
ній частині кінцевої ворсинки у ділянці його паренхіми,
розділені між собою тонкими стромальними прошарка�
ми. Кількість капілярів та капіляро�мембранних структур
у якірних ворсинах значно коливається залежно від
діаметру якірної ворсинки у вигляді кавернозних пазух у
ділянках хоріонічного епітелію, особливо у септах
котиледонів. Просвіт капілярів у таких ворсинах був
значно звужений і нерівномірний за своїм ходом із

суцільним відкладенням фібриноїду. Значні його скуп�
чення переважають в ділянці синцитіальних острівців, що
спалися, при контакті з плацентарним міжворсинчастим
ложем фетоплацентарного бар'єру. Поряд із склеротично
зміненими розбухлими синусоїдними капілярами типу
клубочків спостерігались ворсини з явищами компенса�
торної гіперплазії з різким розширенням судин. Усе це є
свідченням того, що при таких морфофункціональних
змінах у судинному руслі не може відбуватися дифузія
газів і засвоєння харчових середників в омиваючих якір�
них ворсинах материнської крові в ділянці плацентарного
ложа. Найбільші зміни було видно у септах та дици�
дуальній пластинці, які були набагато гіршими, ніж в
контрольній групі плацент.

Форма термінального МГЦР у термінальних ворсинах
хоріона плаценти носить динамічний гестаційний харак�
тер, утворюючи поліморфні за розмірами і формою си�
нусоїди у якірних макроворсинах, занурених у міжвор�
синкові лагуни плацентарного ложа з утворенням чис�
ленних печеристих сплетінь та зростанням децидуальних
септ. Це продиктовано різким збільшенням потреб плода
в газообміні, живленні і виведенні продуктів метаболізму
з фетальних тканин у міру їх дозрівання. Однак значне
розгалуження мікрогемосудин у якірних ворсинах може
бути при певних умовах патологічним чинником негатив�
ної ролі у забезпеченні життєдіяльності плода через лаку�
нарні септи децидуальної оболонки в окремих котиле�
донах з явищами їхньої фетоплацентарної недостатності.

Відомо, що різке збільшення сумарної площі попереч�
ного перерізу термінального судинного русла в якірних
ворсинах супроводжується сповільненням швидкості
плацентарного кровоплину з утворенням опірних ворсин.
Це сприяє надмірному розвитку і розростанню парава�
зальних і сполучнотканинних елементів з хаотичним
склерозуванням, розвитком гіпоксії та гіпоплазії плода.
Все це стосується дистрофічно�дегенеративних процесів
в усіх компонентах плаценти при пізніх гестозах. Нами
знайдені гломусні та замикально�гломусні хемобароре�
цепторні регулятори гемомікроциркуляції у матково�
плацентарному імунному комплексі, кількість яких збіль�
шується у 1,5–2 рази. Значно спадаються нутритивні
судини, особливо пупочна вена у стовбурових ворсинах, в
умовах хронічної вазоконстрикції у замикально�гломус�
них артеріовенозних анастомозах в оболонках плаценти з
ядрами кулястої форми 15–20 мкм епітеліоїдних міози�
тів, що здатні реагувати на ацетилхолін. Останні здатні
знижувати метаболічні процеси у тканинах фетопла�
центарного комплексу, з гіпоксією та гіпотрофією плода з
недостатнім розвитком маси плідного організму
внаслідок порушень гемодинаміки.

У результатi вивчення кровопостачання у терміналь�
них мікроворсинах плаценти нами показана наявнiсть у
них всiх ланок МГЦР з гломусною регуляцією мікроцир�
куляції та утворенням спазмованої судинної сітки прека�
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пілярних артеріол зі сфінктерними механізмами з'єдна�
них у суцільне судинне коло. Крім того, в якірних вор�
синах хоріона із двох�трьох артерій виникають численні
капіляри та капіляро�мембранні структури, якi з'єднані у
синусоїдні клубки, що супроводжуються одноіменними
венами, яка переходить у пупочну вену в стовбурових
ворсинах із застоєм венозної крові. 

Артерiоли, якi вiдходять від пупочних артерій до од�
ного плацентарного сегмента котиледонів, секторально
дуже часто супроводжуються однiєю виносною пупочною
веною нутритивного русла у стовбурових ворсинах.
Проте в пупочному канатику формується одна вена,
оточена двома пупочними артеріями спіральної форми

Внутрiшня оболонка цих судин складається з дещо
сплющених ендотелiальних клiтин з набряклим ядром.
Гладком'язовi клiтини середнього шару в артеріях та
передкапілярних артеріолах нагадують спіральні шунти з
циркулярною орієнтацію їх ходу. Вiд артерій відходять
артерiоли до якірних ворсин, а від прекапілярних ар�
теріол починаються капiляри у хоріонічних термінальних
та стовбурових ворсинах.

Загальна ангiоархiтектонiка капiлярного русла при
пізніх гестозах представлена видовженими i звивистими
мiкросудинами типу сифонів із широким просвiтом
(приблизно 16–30 мкм). Венозна сiтка МГЦР надзви�
чайно добре розвинена в синусоїдних клубках замикаль�
но�гломусного типу. Венулярнi вiддiли МГЦР у термі�
нальних ворсинах зливаються з посткапілярними та ви�
носними венулами, утворюючи сегментарнi вени, які
виходять з якірних макроворсин. Вони вiдводять кров у
бiльш широкі колектори нутритивного русла плаценти.
Судини МГЦР, якi розмiщенi в центральнiй частинi кiн�
цевої ворсинки, роздiленi мiж собою тонкими стро�
мальними прошарками вiд 3 до 8 на одну термінальну
ворсинку, деколи хаотично розміщені у проміжних, а
особливо в бокових ворсинах з явищами хаотичного
склерозу. У бiльших за розмiром стовбурових ворсинах
залягають звивистi артерiї i вени нутритивного русла, які
пов'язані з фетальними тканинами. При збереженнi
загальної схеми будови судинної стiнки вони мають свої
характерні вiдмiнності: внутрiшня еластична мембрана
вiдсутня, м'язова оболонка мiстить ретикулярну тканину
безпосередньо пiд ендотелiєм, утворюючи м'язові валико�
подiбнi медіоінтиліальні потовщення за рахунок по�
здовжніх гладких міоцитів в інтимі цих судин. Інколи се�
ред них з'являються гломусні клітини епітеліоїдного ти�
пу з численними кулястими ядрами розміром до 20 мкм,
які не змінють свою форму в будь�якій проекції зрізу.

В якірних ворсинах спостерiгалось значне розростання
колагенових волокон i низький вмiст клiтинних еле�
ментiв, оточених цито� та синцитіотрофобластом, з яви�
щами фібриноїдних змін. Просвiт капiлярiв у якірних
ворсинах значно звужений, особливо в мікроворсинках,
нерiвномiрний, місцями обтурований. Поряд з цим

з'являється бiльша кiлькiсть функцiонально активних
синцитiальних вузликiв навколо термiнальних мікровор�
син. Характерно те, що в якірних ворсинах формуються
синцитiально�капiлярні мембрани, оточені мембранними
ластами для руху плідної крові від матері до ворсин пла�
центи, що встановлено нами вперше у більшості мікро�
ворсин. Тут зустрiчаються капiляри синусоїдного типу у
вигляді клубків та явища детермінації васкуляризації у
макро� та мікроворсинах. Поряд iз склеротично змiне�
ними проміжними ворсинами локально спостерiгались
ворсини з явищами компенсаторної гiперплазiї капiлярiв
та капілярмембранних структур у ділянці плацентарного
бар'єру. Поряд з нормальними, добре васкуляризованими
термiнальними ворсинами зустрiчались зони хаотично
склерозованих ворсин у якірних ворсинах.

Ядра ендотелiоцитів в інтимі капiлярів при преекламп�
сії були обтуровані, або значно сплющувалися, маючи про�
довгувату форму з численними вп'ячуваннями їх у просвіт
з недостатністю функції фетоплацентарного бар’єру. 

Проведені нами морфологічні дослідження котиледо�
нів плаценти при прееклампсії легкого та середнього
ступеня вказують на поліморфізм змін їхніх структур з
характерним передчасним дозріванням строми, переваж�
но у проміжних та термінальних ворсинах. Усе це від�
бувається за рахунок поширення дистрофічних змін у
ворсинчастому хоріоні плацентарного ложа. Такі ж зміни
при прееклампсії відзначені в децидуальній пластинці
материнської плаценти з вираженими циркуляторними
розладами гіпоксії та гіпоплазії фетальних тканинах із
втратою здатності до дозрівання і росту плода. Все це
негативно впливає на розвиток і ріст маси плода з
асинхронністю васкуляризації та розвитком гіпоксичних
змін у вагітних при розвитку пізніх гестозів легкого та
середнього ступеня. 

Отже, на підставі проведеного дослідження ми дійшли
висновку, що при прееклампсії легкого та середнього
ступеня спостерігались морфологічні зміни у МГЦР у
якірних ворсинах плаценти, занурених у плацентарне
міжворсинчасте ложе з наявністю деструктивних і ком�
пенсаторних процесів у ділянках численних лагун з
тканинною гіпоксією. Це дозволяє визначити подальший
розвиток і стан плода. Розвиток дистрофічних та запаль�
них змін у ворсинах плаценти сприяє замуруванню якір�
них ворсин плаценти типу крововиливів, інфарктів фіб�
риноїдом та кальцинатами. Стінки деяких судин під�
даються некрозу. Вони характеризуються значною лім�
фоїдною інфільтрацією, набряком строми, десквамацією
термінальних ворсин у якірних синусоїдах у більшості
котиледонів з вираженими деструктивно�метаболічними
змінами. Все це є причиною плацентарної недостатності,
що призводить до розвитку тканинної гіпоксії плода та
його гіпотрофії з явищами імунних ускладнень. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ морфофункціональ�
ної характеристики судинного русла плаценти у вагітних



з прееклампсією легкого та середнього ступеня дозволить
оптимізувати лікування та корекцію з метою зниження
перинатальної захворюваності і смертності.

Висновки 
Таким чином, при прееклампсії легкого та середнього

ступеня спостерігались морфологічні зміни у МГЦР пла�
центи з наявністю деструктивних і компенсаторних про�
цесів, що визначало подальший розвиток і стан плода. Все
це є причиною плацентарної недостатності ворсин
плаценти, що призводить до розвитку гіпоксії плода та
його гіпотрофії.
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Сосудистое русло плаценты у беременных женщин с преэклампсией легкой и средней
степени 
И.Г. Дацун, М.А. Лизин, Т.М. Лизин
РЕЗЮМЕ. Обобщены данные литературы и результаты собственных клинико!морфологических ис!
следований сосудистого русла плаценты у беременных женщин с преэклампсией легкой и средней
степени. Установлено, что у беременных на фоне преэклампсии легкой и средней степени раз!
вивается плацентарная недостаточность с нарушением маточно!плацентарного кровообращения.
Ключевые слова: беременность, функциональное состояние плода, сосудистое русло плаценты,
преэклампсия легкой и средней степени.

The vessel channel of the pregnant women with preeclampsia of light and middle degree
I.G. Dasun, M.А. Lyzyn, T.M. Lyzyn
SUMMARY. In the given work it was generalized the information of literature and personal clinical!
morphological investigations of the vessel channel of the placenta in the pregnant women with
preeclampsia of light and middle degree. It was set up that in the pregnant women on the background of
preeclampsia of light and middle degree was developed the placental insufficiency with the failure of the
metric!placental circulation of the blood.
Key words: pregnancy, functional condition of fetus, vessel channel of placenta, preeclampsia of light and
middle degree.
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Прогрессирование хронического гломерулонефрита
(ХГН) сегодня принято рассматривать с позиции влия�
ния комплекса факторов иммунной и неиммунной при�
роды, оказывающих негативное влияние на течение им�
муновоспалительного процесса и определяющих в ко�

нечном итоге темпы формирования хронической почеч�
ной недостаточности (ХПН) [2]. 

Локальный интрагломерулярный микротромбоз с об�
разованием фибриновых депозитов, нередко выявляемый
при светооптической микроскопии в биоптатах почечной

Эффективность лечения, 
темпы и сроки развития ХПН 
под влиянием комбинаций
антитромбоцитарных 
и антиагрегантных препаратов
у нормотензивных больных 
с хроническим
гломерулонефритом

РЕЗЮМЕ
В работе проанализирована эффективность различных режимов (монотерапия и сочетанная терапия)
применения антитромбоцитарных и антиагрегантных средств и влияние такого лечения на темпы, сро!
ки развития хронической почечной недостаточности (ХПН) у нормотензивных больных с хроническим
гломерулонефритом. Нарушения системы гемостаза у больных характеризовались гипоплазмино!
генемией, гиперфибриногенемией, низкой активностью системы фибринолиза, высокой афинностью
адгезии и агрегации тромбоцитов. При сочетанном лечении антитромбоцитарным препаратом и анти!
агрегантом получены более эффективные результаты в отличие от монотерапии каждым из препара!
тов. Клопидогрел, комбинация его с дипиридамолом, сочетание тиклопидина с дипиридамолом спо!
собствовали снижению суточной потери белка с мочой и превентировали ухудшение фильтрационной
функции почек. Сочетанный прием тиклопидина и клопидогрела с дипиридамолом показал лучшие
результаты по влиянию на частоту и сроки развития симптомов ХПН. Частота побочных эффектов при
монотерапии тиклопидином и клопидогрелем меньше, чем при сочетании их с дипиридамолом. 

Ключевые слова: 
эффективность лечения, темпы прогрессирования, сроки развития, хроническая почечная
недостаточность, хронический гломерулонефрит.
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ткани больных с ХГН, рассматривается в качестве одного
из факторов прогрессирования заболевания, поскольку
сгустки фибрина способны активировать пролиферацию
мезангиальных и эндотелиальных клеток, ускорять фор�
мирование гломерулосклероза [9].

Для устранения внутрикапиллярного свертывания
крови и улучшения почечной микроциркуляции в ком�
плексном лечении ХГН с конца 60�х годов прошлого сто�
летия активно применяются гепарины, пероральные
антикоагулянты и антиагреганты. 

Одним из направлений повышения эффективности ле�
чения применительно к процессам интрагломерулярного
микротромбоза является сочетанное применение антиаг�
регантных средств с различным механизмом действия [3,
4, 9]. С появлением класса антитромбоцитарных средств
открылись новые возможности коррекции гемокоагуля�
ционных нарушений при ХГН [6].

Цель работы заключалась в оценке влияния различ�
ных режимов антиагрегантной и антитромбоцитарной
терапии на эффективность лечения, темпы и сроки
развития ХПН у нормотензивных больных с ХГН.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находились 49 больных с первичным

ХГН. В зависимости от выбранного варианта терапии
больные были распределены на 4 группы (10 больных 5�й
группы не лечились). Критериями включения в исследо�
вание служили: клинические, лабораторные и (или) мор�
фологические признаки ХГН, наличие интрагломеруляр�
ных фибриновых депозитов в биоптатах почечной ткани,
сохранная функция почек. Критериями, исключающими
участие в исследовании, являлись: артериальная гипертен�
зия, ХПН, хроническая сердечная недостаточность, обо�
стрение язвенной болезни, паренхиматозные заболевания
печени, лейко� и тромбоцитопения в анамнезе или статусе,
непереносимость используемых в исследовании лекар�
ственных средств. У 19 (48,7%) больных при проведении
нефробиопсии установлен мезангиопролиферативный
ХГН, из них у 10 (52,6%) при светооптической микроско�
пии выявлены интрагломерулярные депозиты фибрина. 

В 1�ю группу наблюдения включены 14 (28,6%) пациен�
тов, которые получали тиклопидин по 500 мг/сут в 2 при�
ема. 2�ю группу составили 10 (20,4%) пациентов, которые
получали комбинацию тиклопидина по 500 мг/сут (в 2
приема) и дипиридамола 225 мг/сут (в 3 приема). В 3�ю
группу включены 8 (16,3%) пациентов, получавшие
клопидогрел по 75 мг/сут (в 1 прием). В 4�ю группу вошли
7 (14,3%) человек, получавшие комбинацию клопидогрела
по 75 мг/сут с дипиридамолом (225 мг/сут). 5�ю группу
составили 10 (20,4%) пациентов с ХГН без лечения (отказ
от лечения). Контрольную группу составили 15 практи�
чески здоровых людей аналогичного пола и возраста. 

До начала лечения и в среднем через 14,4 мес от его
начала выполняли комплекс обследований, включаю�

щий: тесты, отражающие состояние тромбоцитарно�
сосудистого гемостаза – количественное определение
тромбоцитов (ТР) (унифицированный метод), адгезив�
ных тромбоцитов (АТР) (методика «стеклянных шари�
ков»), тромбоцитов, находящихся в состоянии агрегации
(АГТР) (качественным макроскопическим методом), ре�
тракцию кровяного сгустка (РКС) (количественным ме�
тодом) [7]. Для оценки коагуляционного гемостаза
исследовали: время свертывания крови (ВСК) (методика
Ли–Уайта), активированное частичное (парциальное)
тромбопластиновое время (АЧТВ) (методика с использо�
ванием активатора эллаговой кислоты), время рекаль�
цификации плазмы (ВРП) (унифицированным мето�
дом), международное нормализационное отношение
(МНО) (наборы «Техпластин», НПК «Стандарт», Барна�
ул, Россия), протромбиновый индекс (ПТИ) (унифици�
рованным методом), тромбиновое время (ТВ) (набор
реагентов для определения ТВ) [1]. Для оценки кон�
центрации (активности) антикоагулянтов определяли то�
лерантность плазмы к гепарину (ТПГ) (методика с добав�
лением протамина сульфата) [7]. Для оценки финального
этапа свертывания крови изучали содержание в сы�
воротке крови фибриногена (Ф) (набор реагентов для
определения Ф) [1, 7]. Для оценки состояния фибрино�
лиза изучали: фибринолитическую активность плазмы
(ФАП) (унифицированным методом), содержание про�
дуктов деградации фибрина (ПДФ) (иммунодиффузным
методом) и концентрацию плазминогена (П) (модифици�
рованная методика Аструпа) [7]. 

О величине скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
судили по клиренсу эндогенного креатинина, определяе�
мого в пробе Реберга –Тареева. С помощью стандартных
методик определяли величину суточной протеинурии
(СП). Сроки развития признаков ХПН оценивали в
промежутке времени от начала лечения и до окончания
исследования (т.е. на протяжении 14,4 мес). Ежемесячно
контролировали содержание лейкоцитов и тромбоцитов.

Результаты исследования и их обсуждение
В табл. 1 представлена характеристика групп больных

и особенности течения ХГН. Группы больных и здоровых
не различались по полу (χ2=2,2, р=0,72), однако по
возрасту различия были установлены между 1�й и 2�й
группами. По длительности заболевания 4�я группа
превосходила 1�ю и 2�ю. В 3�й группе было выполнено
наибольшее количество нефробиопсий (62,5%), а в 5�й –
наименьшее (20,0%).

В табл. 2 приведены результаты лабораторных тестов,
отражающие этапы гемокоагуляции. Величины
показателей ПТИ, ТВ, ТР, АЧТВ, МНО, РКС до лечения
не отличались от группы здоровых лиц и в ходе лечения
не претерпели статистически значимых изменений по
сравнению с величинами до лечения. Только в 1�й группе
на фоне лечения достоверно уменьшилось ВРП. 
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Таблица 1

Характеристика больных с ХГН и здоровых (М±m)

Примечания: статистическая обработка цифровых показателей, отмеченных*, проводилась при помощи критерия χ2; стати&
стическая обработка цифровых показателей, отмеченных**, проводилась при помощи критерия Стьюдента.
1) различия между аналогичными показателями 1&й и 2&й группы статистически достоверны при р<0,05;
2) различия между аналогичными показателями 1&й и 4&й группы статистически достоверны при р<0,05;
3) различия между аналогичными показателями 2&й и 4&й группы статистически достоверны при р<0,05;
статистические различия при сравнении аналогичных показателей 1&й и 3&й, 1&й и 5&й, 2&й и 3&й, 2&й и 5&й, 3&й и 4&й, 3&й и 5&й,
4&й и 5&й групп отсутствовали.

Таблица 2

Гемокоагуляционные показатели у больных с ХГН до и после лечения, а также у здоровых (M±m)

Примечания: 
* – различия до и после лечения статистически достоверны при р<0,05; 
** – различия между аналогичными показателями у больных и здоровых статистически достоверны при р<0,05.
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Во всех группах больных величина ТПГ до лечения
была меньше, чем в контроле. После лечения достоверное
увеличение ТПГ наблюдалось только в 1�й группе. 

Во всех группах до лечения наблюдалось достоверное
увеличение АТР. После лечения отмечено снижение
АТР, причем в 1�й, 2�й и 4�й группах величина показателя
статистически не отличалась от аналогичного показателя
в контроле. 

У всех больных содержание АГТР превосходило зна�
чения в контрольной группе. При сравнении показателей
до и после лечения статистически достоверное снижение
величины АГТР до уровня здоровых лиц отмечено только
у пациентов 4�й группы. 

Во всех группах больных до лечения величина ФАП
была меньше, чем в контрольной группе, что указывает на
снижение (торможение) фибринолиза. В 1�й, 2�й и 4�й
группах после лечения наблюдалось увеличение ФАП,
причем у представителей 2�й и 4�й групп величина иссле�
дуемого показателя после лечения не отличалась от
аналогичного показателя в контроле. 

При оценке влияния разных режимов терапии на П
оказалось, что его величина до лечения была статисти�
чески меньше, чем в контрольной группе. Лечение
способствовало увеличению П до уровня здоровых на фо�
не терапии клопидогрелем и при его сочетании с дипи�
ридамолом. 

Концентрация ПДФ до лечения оказалась выше
таковой в контрольной группе. Различные режимы
лечения способствовали снижению уровня ПДФ, хотя
уменьшение до уровня здоровых лиц отмечено только в
4�й группе.

На рис. 1 представлена динамика СП под влиянием
лечения. Оказалось, что комбинация антитромбоцитар�
ного препарата с антиагрегантом в большей степени, чем
изолированный прием препаратов по отдельности, спо�
собствует снижению СП.

На рис. 2 представлена динамика СКФ до и после ле�
чения. Оказалось, что изолированный прием тиклопидина
не оказывал превентивного влияния на снижение СКФ.
Напротив, монотерапия клопидогрелем, комбинация его с
дипиридамолом, а также сочетание тиклопидина с дипи�
ридамолом предотвращали снижение (ухудшение) СКФ,
наблюдаемое при естественном течении заболевания.

На рис. 3 отражено влияние разных терапевтических
режимов на частоту и сроки развития ХПН. Сочетанное
применение антитромбоцитарного препарата с антиагре�
гантом было более эффективным, чем монотерапия толь�
ко клопидогрелем или только тиклопидином. Получен�
ные результаты свидетельствуют о более поздних сроках
развития ХПН в этих группах больных – через 13,0±1,25
и 13,2±1,08 мес соответственно.

Побочные эффекты, развившиеся в ходе наблюдения,
были обусловлены, с одной стороны, нейтропенией, вы�
званной тиклопидином, а с другой – высокой частотой
«сосудистых» реакций, обусловленных эффектами дипи�
ридамола (табл. 3). При сравнении частоты возникновения
побочных явлений получены высоко достоверные разли�
чия (2=10,1, р=0,03) между группами, которые получали и
не получали дипиридамол в качестве компонента лечения.

Причины и механизмы возникновения, влияние фиб�
риновых депозитов на течение и прогноз заболевания, а
также лечебная тактика при наличии локальной гиперко�
агуляции являются предметом дискуссии не один деся�
ток лет. С одной стороны, наиболее часто депозиты фиб�
рина встречаются у пациентов с протеинурией нефро�
тического уровня и при высокой степени почечного
иммуновоспалительного процесса, с другой – наличие и

Рис. 1.  Динамика СП у больных с ХГН до и после лечения

Примечание: * статистически достоверные различия СП до и после

лечения при р<0,05.
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Рис. 2.  Динамика СКФ у больных с ХГН до и после лечения 

Примечание: * статистически достоверные различия СКФ до и после

лечения при р<0,05.

115,9±3,27

122,3±6,12
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Рис. 3.  Влияние режимов лечения на частоту и сроки развития ХПН

Примечание: статистически достоверные различия сроков наступления

ХПН установлены между следующими группами больных (при р<0,05): 17й и

27й; 17й и 47й; 17й и 57й; 27й и 37й; 27й и 57й; 37й и 47й; 47й и 57й.
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выраженность интрагломерулярного тромбоза коррели�
рует со скоростью прогрессирования заболевания и
возникновения ХПН [7, 9]. 

Сегодня принято рассматривать несколько механиз�
мов развития интрагломерулярного тромбоза: изменения
пристеночных эффектов эндотелия, активация тромбо�
цитарного и плазменного звеньев гемостаза, торможение
(угнетение) системы фибринолиза, развитие гиперфиб�
риногенемии [4]. 

Наиболее известными факторами, инициирующими
развитие гломерулярного тромбозирования, являются:
отложения циркулирующих иммунных комплексов или
образование их in situ, активация системы комплемента,
влияние микробных и вирусных токсинов и их антигенов,
воздействие кининов и простагландинов, влияние повы�
шенного внутриклубочкового давления на капиллярный
эндотелий с развитием его дисфункции [7, 11]. 

Тромбоцитам отводится одна из главенствующих
ролей в процессах локальной почечной коагуляции при
ХГН. Активация тромбоцитов сопровождается увеличе�
нием содержания факторов роста: тромбоцитарного фак�
тора роста, трансформирующего фактора роста бета, фиб�
ронектина, обладающих стимулирующим влиянием на
процессы пролиферации эндотелиальных, мезангиаль�
ных клеток и фибробластов [8, 10].

Полагают, что активация тромбоцитов интрагломеру�
лярно может осуществляться при непосредственном
влиянии коллагена базальной мембраны клубочка, пред�
варительно поврежденной в период инициации заболе�
вания иммунными комплексами. Результатом этого взаи�
модействия является высвобождение из тромбоцитов
субстанций, потенцирующих процессы пролиферации
мезангиальных клеток, активирующих систему компле�
мента, увеличивающих проницаемость базальной мем�
браны для молекул белка [10]. 

Образование интрагломерулярных депозитов фибрина
в свою очередь способствует локализации иммунных ком�
плексов на гломерулярной базальной мембране, стиму�
ляции иммунного воспаления, усилению ишемии нефро�
нов и увеличению капиллярной проницаемости [11]. 

Считается, что фибриновые сгустки являются мощны�
ми активаторами пролиферации эндотелиоцитов и ме�
зангиоцитов, ухудшают клубочковую микроциркуляцию,
способствуют формированию гиалиноза капилляров, что
в целом ухудшает фильтрационную способность почек
[9]. 

Активация системы локального гемостаза тесно
взаимосвязана с процессами Т�клеточного иммунитета.
Т�лимфоциты, сенсибилизированные к антигену базаль�
ной мембраны клубочка, экспрессируют хемотаксис из
системной циркуляции в гломерулы моноцитов�макро�
фагов, оказывающих повреждающее воздействие на
структуры базальной мембраны клубочка. Макрофаги
экспрессируют прокоагулянтные тканевые факторы,
запускающие механизмы интракапиллярного свертыва�
ния крови [9, 12].

Стратегия применения тиенопиридинов при ХГН с
признаками интрагломерулярного микротромбоза за�
ключается в торможении процессов агрегации, уменьше�
нии вязкости крови, улучшении деформируемости
эритроцитов, стимуляции синтеза простагландинов Е1,
D2 и простациклина, оптимизации капиллярного крово�
тока [13]. После прекращения приема антиагрегантный
эффект препарата сохраняется еще в течение 2–8 сут. В
первые 3–4 мес от начала приема тиклопидина возможно
развитие обратимой нейтропении (0,4–2,4%) [5]. В
нашем исследовании вынужденная отмена препарата
была обусловлена необратимой нейтропенией.

Клопидогрел обладает меньшей частотой побочных
эффектов по сравнению с тиклопидином [5]. Потенциро�

Таблица 3

Частота побочных эффектов препаратов и причины отмены лечения, абс. ч., %
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вание антиагрегантного эффекта достигается при ком�
бинации его с ацетилсалициловой кислотой. Частота раз�
вития нейтропении меньше, чем у тиклопидина, и
составляет около 0,1% [6]. 

Дипиридамол стимулирует выработку простациклина –
мощного естественного антиагреганта и вазодилататора
[2, 5]. Слабо влияет на гематурию и протеинурию, однако
при длительном приеме у больных с мезангиальным про�
лиферативным ХГН тормозит снижение функции почек
[6]. По антиагрегантной активности дипиридамол усту�
пает тиклопидину, больше близок к ацетисалициловой
кислоте. В начале лечения нередки сосудорасширяющие
эффекты препарата, проявляющиеся покраснением лица,
головной болью, учащением пульса [5], которые имели
место и в нашем исследовании и в одном случае послужи�
ли причиной его отмены. 

Выводы
1. Гемокоагуляционные нарушения у нормотензивных

больных с ХГН характеризуются гипоплазминогенемией,
низкой активностью фибринолиза, гиперфибриногене�
мией, избытком продуктов деградации фибрина, высокой
афинностью тромбоцитов к адгезии и агрегации. 

2. Сочетание антитромбоцитарного препарата с анти�
агрегантом повышает суммарный антиагрегантный эф�
фект в отличие от монотерапии каждым из них в от�
дельности. 

3. Клопидогрел, сочетание его с дипиридамолом и
тиклопидином демонстрировали антипротеинурический
эффект, а также превентировали естественное снижение
фильтрационной способности почек.

4. Сочетание тиклопидина и клопидогреля с дипири�
дамолом показало лучшие результаты (в сравнении с
приемом препаратов в отдельности) по влиянию на
частоту и сроки развития ХПН. 

5. Частота побочных эффектов при монотерапии тик�
лопидином и клопидогрелем меньше, чем при их соче�
тании с дипиридамолом. 

6. Причинами преждевременной отмены лечения
явились нейтропения (на фоне лечения тиклопидином) и
головная боль (при сочетании его с дипиридамолом).
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Ефективність лікування, темпи та строки розвитку ХНН під впливом комбінацій
антитромбоцитарних і антиагрегантних препаратів у нормотензивних хворих з
хронічним гломерулонефритом
О.В. Синяченко, Г.А. Ігнатенко, І.В. Мухін
РЕЗЮМЕ. В роботі проаналізовано ефективність різних режимів (монотерапія, поєднана терапія)
застосування антитромбоцитарних та антиагрегантних засобів і вплив такого лікування на темпи і
строки розвитку хронічної ниркової недостатності (ХНН) у нормотензивних хворих з хронічним
гломерулонефритом. Порушення системи гемостазу у хворих характеризувалися гіпоплазміноге!
немією, гіперфібриногенемією, низькою активністю системи фібринолізу, схильністю до збільшення
адгезії й агрегації тромбоцитів. При комбінованому лікуванні антитромбоцитарним препаратом і
антиагрегантом отримано більш ефективні результати на відміну від монотерапії кожним із них.
Клопідогрел, його комбінація з дипіридамолом, сполучення тиклопідину з дипіридамолом сприяли
зниженню добової протеїнурії й превентували зниження фільтраційної функції нирок. Сполучний
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прийом тиклопідину з дипіридамолом і клопідогрела з дипіридамолом показав кращі результати щодо
впливу на частоту та строки розвитку ознак ХНН. Частота побічних ефектів при монотерапії
тиклопідином і клопідогрелем менша, ніж при сполучному їх застосуванні з дипіридамолом. 
Ключові слова: ефективність лікування, темпи прогресування, строки розвитку, хронічна ниркова
недостатність, хронічний гломерулонефрит.

Efficiency of treatment, paces and times of invasion chronic renal failure under the influence
speed combination antiplatelet and antiaggregant medical product for anhypertensive
patients with chronic glomerulonephritis
O.V. Sinyachenko, G.А. Ignatenko, I.V. Mukhin
SUMMARY. Efficiency of various conditions (monotherapy, combined therapy) applications antiplatelet
and antiaggregant means and agency of such treatment on paces, times of invasion of chronic scale failure
for antihypertensive sick is in!process analyzed by chronic glomerulonephritis. Breakdowns of system of
hemostasis for patients were defined hypoplasminogenevia, fibrinosis, low activity of system of
fibrinolysis, predilection to amplification of gripping power and aggregate of thrombocytes. Various
therapeutic conditions contributed in magnifying of tolerance of plasma to heparin, diminution
aggregation and adhesive properts of thrombocytes and wheyish concentration of yields of degradation of
fibrine. At the combined treatment antiplatelet the specimen and antiaggregant receives more effective
result ins difference from monotherapy by each of specimens. Klopidogrel, its speed key with dipiridamol,
combination ticlopidin with dipiridamol losses of proteinuria and prevention build!down of filter function
of gemmas contributed in build!down diurnal. Combined ticlopidin with dipiridamol and klopidogrel with
dipiridamolum has displayed the best outcomes (in comparison with method of specimens separately) on
agency on frequency and times of evolution of initial indications of chronic renal failure. Frequency of by!
effects at monotherapy ticlopidin and klopidogrel is less, than at their combination to dipiridamolum. 
Key words: efficiency of treatment, grow progressively worse, times of invasion, chronic renal failure,
chronic glomerulonephritis.
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Статины хорошо переносятся и
редко приводят к побочным
эффектам в условиях реальной
клинической практики.

Д�р Mark Cziraky и его коллеги
(HealthCore Inc., Уилмингтон, Дела�
вэр) выполнили ретроспективное об�
сервационное исследование по мате�
риалам клинической базы данных,
куда вошли 473 343 пациента 18 лет
и старше, получавших не менее двух
липидснижающих препаратов в пе�
риод с июля 2000 г. по декабрь
2004 г. Для оценки частоты по�
бочных эффектов анализировалась
частота госпитализаций по поводу

патологии мышечной системы, почек
и печени.

Оказалось, что частота госпитали�
зации в связи с побочными эффек�
тами при монотерапии статинами
была одинаковой у больных, полу�
чавших правастатин, росувастатин,
ловастатин, симвастатин, флува�
статин и аторвастатин. Наиболее ча�
сто встречались почечные побочные
эффекты, при этом их частота не
превышала 26,79 для росувастатина и
54,6 для симвастатина (на 10 000 че�
ловеко�лет). Риск госпитализации по
поводу мышечной патологии для мо�
нотерапии церивастатином был до�

стоверно выше, чем для других стати�
нов.

Добавление ингибитора цитохро�
ма Р450 к липидснижающей терапии
увеличивало частоту мышечных рас�
стройств, а сопутствующая гиперто�
ния ассоциировалась с повышением
риска почечных и мышечных побоч�
ных эффектов. У диабетиков был
также выше риск почечных побочных
эффектов.

В будущих исследованиях авторы
намереваются оценить риск комбини�
рованной статинотерапии в условиях
реальной клинической практики.

Am. J. Cardiol. 2006;97:61C�68C.

НОВИНИ
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Роль генетичних чинників в розвитку артеріальної
гіпертензії (АГ) на сучасному етапі розвитку медичної
науки є доведеною [1–4]. Вважається, що у 5–20% хворих
на АГ гіпертензивний синдром носить симптоматичний
характер, серед них ренопаренхімна гіпертензія (РГ)
посідає провідне місце, складаючи 29–35%. 

Важливу роль у прогресуванні ураження нирок, підви�
щенні артеріального тиску (АТ) відіграє ренін�ангіотен�
зивна система (РАС). Ангіотензин ІІ (АТ ІІ) вважають
найбільш активною ланкою РАС, він спричинює вазокон�
стрикцію, впливаючи на гладкі м’язи судин. Вплив АТ ІІ
на нирки полягає в модуляції ниркового кровотоку,
швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), тубулярної
реабсорбції натрію і води [13].

У той же час важливим патогенетичним фактором роз�
витку РГ є підвищення продукції реніну та АТ ІІ [10].
Класичні фізіологічні ефекти АТ ІІ реалізуються за до�
помогою двох типів рецепторів [3]. 

Рецептор ангіотензину ІІ першого типу (АТ1Р) – 
G�протеїнзв’язувальний білок – член великого сімейства
рецепторів клітинної мембрани, які здійснюють передачу
гормональних сигналів. Цей рецептор реалізує вазокон�

стрикцію, зміну клубочкової фільтрації, затримку нaтрію
та води, проліферацію гладких мязів, гіпертрофію кардіо�
міоцитів, підвищення рівня вазопресину [2, 8]. 

Зміни структури гена АТ1Р призводять до порушення
його здатності зв’язуватися з АТ ІІ або передавати сигнал
внутрішньоклітинним структурам, що впливає на тонус
судин і проліферацію елементів судинної стінки, тому да�
ний ген розглядається як ген�кандидат, пов’язаний з
виникненням АГ [8, 9, 11].

Описано більше 10 видів поліморфізму АТ1Р. Частіше
вивчається нонсенс�мутація А1166С, в якій аденін (А) в
1166 положенні змінюється на цитозин (С).

Дані літератури щодо асоціації поліморфних факторів
гена судинного рецептора АТ ІІ Р1 з розвитком та перебі�
гом АГ при захворюваннях нирок є суперечливими [4, 6, 7]
і стосуються здебільшого гломерулярних уражень. Резуль�
тати багатьох досліджень свідчать, що ШКФ, нирковий
кровотік та плазмотік первинно є нижчими в АС/СС�групі
порівняно с АА�групою, але позитивно змінюються після
впливу гіпотензивних препаратів, більшою мірою в
АС/СС�групі, тобто С�алель пов’язаний з підвищеною ін�
траренальною та периферійною діяльністю АТ ІІ [5, 8, 10].

Поліморфізм гена рецептора
ангіотензину ІІ першого типу
визначає тяжкість перебігу
ренопаренхімної гіпертензії

РЕЗЮМЕ
Представлено результати вивчення поліморфізму гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу у
хворих на ренопаренхімну гіпертензію на тлі хронічного пієлонефриту. Вивчено особливості пе!
ребігу захворювання у групах з різними генотипами. Отримані результати свідчать про переважання
у цих хворих генотипів АА і АС та алеля А. Відзначено також більш тяжкий перебіг у них гіпер!
тензивного синдрому. Вивчення поліморфізму гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу дає
можливість прогнозувати перебіг основного захворювання, ренопаренхімної гіпертензії, запобігти
розвитку можливих ускладнень і в подальшому розробити ефективні методи лікування.

Ключові слова:
ренопаренхімна гіпертензія, поліморфізм, ген рецептора ангіотензину ІІ першого типу.
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Усе це обумовлює необхідність вивчення полімор�
фізму гена судинного рецептора АТ ІІ Р1 А1166С у
хворих на РГ на тлі хронічного пієлонефриту.

Мета роботи – вивчити поліморфізм А1166С у хворих
на РГ, яка розвинулась внаслідок тубулоінтерстиціаль�
ного ураження нирок, та вивчити особливості перебігу
захворювання.

Матеріали і методи дослідження
Нами обстежено 30 чоловіків віком від 25 до 60 років

(середній вік 46,21±2,33 року), хворих на РГ, які
проходили курс лікування на базі 1�ї міської клінічної
лікарні м. Полтави. Усім хворим проведено ретельне клі�
нічне, лабораторне та інструментальне обстеження. 

З метою визначення ступеня ураження органів�мі�
шеней хворим основної групи призначали електрокардіо�
графічне та ехокардіоскопічне дослідження, огляд очного
дна, реоенцефалографію, консультації офтальмолога і
невропатолога. З метою вивчення алелей поліморфної
ділянки (А1166С) гена судинного рецептора АТ�ІІ Р1
виділяли геномну ДНК із венозної крові обстежуваних
методом фенол�хлороформної екстракції. Поліморфну
ділянку ДНК ампліфікували за допомогою полімеразної
ланцюгової реакції на ампліфікаторі «Терцик» (Москва)
(Д.А. Чистяков и соавт., 2000). Статистичну обробку

даних проводили за допомогою комп’ютерної програми
Microsoft Excel з використанням непараметричних мето�
дів. До контрольної групи увійшли 40 осіб відповідного
віку з нормальним офісним АТ, які не мали в анамнезі
захворювань сечовидільної системи.

Результати дослідження та їх обговорення 
Основним завданням першої частини дослідження

було визначення розподілу частоти генотипів і алелей
гена рецептора АТ ІІ 1Р серед полтавської популяції.

Аналізуючи дані табл. 1, виявлено високу частоту
алеля А і генотипів АА та АС серед хворих на РГ. Звертає
на себе увагу відносно більший вік виникнення підви�
щеного АТ у хворих з генотипом АА (у 1,2 разу), ніж з
генотипом СС. Тривалість захворювання нирок була
більша у хворих з генотипом СС (у 2,5 разу) у порівнянні
з генотипом АА.

Серед здорових осіб частота генотипів була такою: АА –
51%, АС – 34%, СС – 15%, алель А – 85%, алель С – 49%.

Отже, серед хворих на РГ алель А зустрічався майже в
1,2 разу частіше, ніж серед здорових.

Друга частина дослідження включала визначення за�
лежності рівня АТ від генотипу у хворих на РГ (табл. 2).

На підставі отриманих даних можна зробити
висновок, що тяжкий перебіг РГ відзначено майже у 7

Таблиця 1

Розподіл частоти генотипів і алелей гена рецептора АТ ІІ 1Р у хворих на РГ серед полтавської популяції

Таблиця 2

Залежність рівня АТ від генотипу у хворих на РГ 

Примітки: р – вірогідність розбіжностей при порівнянні з показниками групи АА; p1 – вірогідність розбіжностей при порівнянні з
показниками групи АС; p2 – вірогідність розбіжностей при порівнянні між показниками алелей А та С.
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разів більше у хворих з генотипом АА, ніж з генотипом
СС. У свою чергу наявність алеля А пов’язана з більш
високими значеннями максимального АТ. Це дозволяє
зробити висновок, що наявність алеля А у хворих є
прогностично несприятливою ознакою щодо розвитку і
перебігу РГ.

Дана гіпотеза підтверджується і при подальшому
вивченні деяких клінічних та лабораторних даних у трьох
групах хворих з різними генотипами (табл. 3). 

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок,
що у хворих на РГ з генотипом АА більша маса міокарда
лівого шлуночка і товщина паренхіми лівої та правої
нирок, а також дещо знижена клубочкова фільтрація.
Група з генотипом АС займає у всіх вивчених показниках
середнє положення між АА� і СС�групами. Недостовір�
ність деяких показників, на наш погляд, зумовлена
невеликою кількістю хворих у групах.

На підставі отриманих даних ми дійшли висновку про
доцільність подальшого поглибленого вивчення полімор�
фізму генів АТ ІІ Р1 у пацієнтів з тубулоінтерстиціальни�
ми захворюваннями нирок з метою пошуку нових форм
прогнозування клінічних особливостей, перебігу захво�
рювання, підбору ефективного лікування та запобігання
розвитку тяжких ускладнень. Оскільки в осіб, які
страждають на захворювання нирок, АГ є самостійним
фактором, прогресування захворювання призводить до
прискорення розвитку ниркової недостатності.

Висновки 
1. Серед хворих на РГ, що розвинулась на тлі хроніч�

ного пієлонефриту, генотип АА виявлений у 30%, АС – у
63,33%, а генотип СС – у 6,67% відповідно. Алель А
наявний у 93,3% хворих на РГ, що у 1,3 разу більше, ніж
серед здорових осіб.

2. Більш висока частота алеля А серед хворих на
хронічний пієлонефрит за наявності або відсутності РГ є
прогностично несприятливою ознакою щодо розвитку і
перебігу РГ.
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Полиморфизм гена рецептора ангиотензина II первого типа определяет тяжесть течения
ренопаренхимной гипертензии
И.П. Кайдашев, М.С. Расин, И.А. Нерух, О.А. Борзых, О.А. Шлыкова 
РЕЗЮМЕ. Представлены результаты изучения полиморфизма гена рецептора ангиотензина II
первого типа у больных с ренопаренхимной гипертензией на фоне хронического пиелонефрита,
изучены особенности течения заболевания в группах с разными генотипами. Полученные резуль!
таты свидетельствуют о преобладании у этих больных генотипов АА и АС и аллеля А, отмечено также
более тяжелое течение у них гипертензивного синдрома. Изучение полиморфизма гена рецептора
ангиотензина II первого типа дает возможность прогнозировать течение основного заболевания,
ренопаренхимной гипертензии, предотвратить развитие возможных осложнений и в дальнейшем
разработать эффективные методы лечения.
Ключевые слова: ренопаренхимная гипертензия, полиморфизм, ген рецептора ангиотензина II
первого типа.

The polymorphism of a angiotensin II receptor gene type. Determined severity
renoparenchimal hypertension 
I.P. Kaidashev, M.S. Rasin, I.А. Nerukh, O.А. Borzikh, O.А. Shlikova
SUMMARY. Polymorphism of angiotensin II type 1 receptor gene in patients with renoparenchimal
hypertension and chronic pyelonepharitis was stuolied. These patients have AA and AC (allel A)
genotypes predominantly. The presence of allele A determined sever hypertension. We suggest the
determination of this polymorphism could predict prognosis and complications of renoparenchimal
hypertension.
Key words: renoparenchimal hypertension, polymorphism, gene, angiotensin II receptor.
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Останнім часом частота термічних опіків в Україні
знизилася, проте збільшилася кількість потерпілих із по�
ширеними та глибокими ураженнями [2]. Останні супро�
воджуються розвитком опікової хвороби, вираженим
синдромом інтоксикації, у виникненні якого беруть
участь різноманітні за походженням чинники, зокрема
інтестинальний [5]. Тому поряд з іншими методами
детоксикації це зумовлює використання ентеросорбції
[4]. У гострий період опікової хвороби спостерігається
виражений протеоліз білків, рівень якого прямо про�
порційний тяжкості опіку [1].

За термічного пошкодження шкіри зростає коагуля�
ційний потенціал крові, що супроводжується споживан�
ням фібриногену, гепарину, антитромбіну III з утворен�
ням фібрину [3]. Поширені та глибокі термічні ураження
супроводжуються споживанням й антиплазмінів, що
зумовлює активацію фібринолітичних процесів, покра�
щання реологічних властивостей крові, проте утворені
продукти деградації фібриногену�фібрину впливають на
внутрішньосудинне згортання крові, забезпечуючи при
цьому лізис ще не згорнутого фібриногену та його ком�
плексів [6].

Мета дослідження – вивчити вплив ентеросорбції та її
поєднання з внутрішньотканинним електрофорезом
(ВТЕ) антибактеріальних препаратів на протеолітичну та

фібринолітичну активність плазми крові потерпілих із
поширеними термічними опіками.

Матеріали і методи дослідження
Ентеросорбційна детоксикація ентеросгелем була

застосована у комплексному лікуванні 16 хворих із
поширеними термічними опіками IIIA–Б – ІV ступеня
(ІТУ 70,2±6,4 од.) – Д�група. Препарат призначали через
2–3 доби з моменту опіку впродовж 7–14 діб залежно від
тяжкості пошкодження та рівня інтоксикації. У 14 хворих
(ІТУ 68,8±7,1 од.) вказане лікування доповнювали галь�
ванізацією опікових ран із попереднім введенням анти�
бактеріальних засобів (Д1�група). ВТЕ розпочинали з
3–4�ї доби після отримання опіку з урахуванням
чутливості мікрофлори до антибіотиків. Сеанси (7–14)
проводили у період, коли концентрація препаратів у крові
досягала максимального рівня: під час внутрішньовенних
інфузій, через 30–40 хв після внутрішньом’язових
ін’єкцій, через 60 хв після перорального прийому. ВТЕ
здійснювали постійним струмом щільністю 0,03–
0,05 мА/см2 упродовж 45–60 хв за допомогою гальваніч�
ного апарата «Поток�1». Групу порівняння (К�група)
склали 15 потерпілих із аналогічними за площею та гли�
биною термічними опіками, які отримували загаль�
ноприйняте лікування.

Cтан протеолітичної 
та фібринолітичної активності
плазми крові за термічних
опіків

РЕЗЮМЕ
Стан протеолітичної та фібринолітичної активності плазми крові вивчали у 45 потерпілих із
поширеними опіками ІІІА–Б – ІV ступеня. Встановлено, що використання ентеросорбції в ком!
плексному лікуванні опечених дозволяє знизити рівень необмеженого протеолізу та підвищити
фібринолітичну активність плазми крові. Поєднання ентеросорбції з внутрішньотканинним
електрофорезом антибактеріальних засобів забезпечує кращий лікувальний ефект.

Ключові слова:
опіки, ентеросорбція, внутрішньотканинний електрофорез.
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Протеолітичну активність плазми крові визначали за лі�
зисом азоальбуміну, азоколагену, азоказеїну. Фiбринолi�
тичну активність вивчали за лізисом азофiбрину з визна�
ченням сумарної, неферментативної та ферментативної
фiбринолiтичної активності (СФА, НФА, ФФА) плазми
крові. Дослідження проводили на 1�шу–3�тю, 6�ту–7�му,
13–14�ту та 19�ту–21�шу добу з моменту отримання
опіку.

Результати дослідження та їх обговорення 
У перші 1–3 доби після отримання опіку інтенсивність

протеолітичної деградації низькомолекулярних білків
плазми крові (азоальбуміну) перевищувала середній
показник у здорових осіб у 2,5 разу. На 6�ту–7�му добу її
рівень знижувався в основних групах – відповідно на 28,6
і 38,7% (табл. 1). На 13–14�ту добу в К�групі він дещо
зростав і помірно знижувався в основних групах, в яких
був відповідно на 36,5 і 47,3% нижчим порівняно з
першим періодом спостереження. При цьому різниця з К�
групою склала відповідно 35,3 і 42,4%.

На 19�ту–21�шу добу лізис азоальбуміну практично не
змінювався, при цьому в основних групах він був на
34,8% (Д�група) і 43,2% (Д1�група) нижчим порівняно з
початковим показником та на 34,1 і 42% відповідно –
порівняно з К�групою.

Лізис азоколагену протягом перших діб перевищував
такий показник у здорових осіб у 2,2 разу. На 6�ту–7�му
добу мало місце його зниження в усіх групах: на 43,8% (Д�
група), на 47,1% (Д1�група) та на 38,0% (К�група) без
істотної різниці між групами. На 13–14�ту добу віро�
гідного зниження цього показника не виявили в жодній
групі. Через 19–21 добу після отримання опіку в усіх

групах рівень лізису азоколагену був нижчим порівняно з
вихідним показником – відповідно на 37,2, 62,6 і 32,9%.
Поряд з тим, у Д1�групі він був на 38,4% нижчим, ніж у 
Д�групі, і на 48,5% порівняно з К�групою.

Активність протеолітичної деградації високомолеку�
лярних білків плазми крові (азоказеїну) протягом
перших діб перевищувала норму в 2,6 разу. На 6�ту–7�му
добу вона знижувалася в Д�групі на 29,3%, у Д1�групі – на
31,3% та дещо зростала в К�групі, в якій була на 25%
вищою, ніж в основних групах. На 13–14�ту добу в
основних групах лізис азоказеїну був на 31,5 і 42,0%
відповідно нижчим за такий показник у К�групі. На 
19�ту–21�шу добу його рівень у Д�групі виявився на
35,8%, у Д1�групі – на 44,7% нижчим за початковий. У цей
період у Д1�групі рівень лізису азоказеїну був на 31,8%
нижчим за такий показник у К�групі.

Впродовж перших діб після опіку СФА плазми крові
перевищувала аналогічний показник здорових осіб у 3
рази (табл. 2).

У опечених усіх груп рівень СФА впродовж усього пе�
ріоду спостереження суттєво не змінювався, лише в К�
групі на 19�ту–21�шу добу він був на 26,6% нижчим від
початкового рівня. У цей період в основних групах СФА
була вищою порівняно з К�групою, однак вірогідна
різниця на 32,8% була лише в Д1�групі. Рівень НФА у
процесі спостереження змінювався аналогічно: на 19�ту–
21�шу добу в основних групах він перевищував показник
у К�групі відповідно на 31,4 і 33,2%. Рівень ФФА складав
близько 47–49% від СФА упродовж усього періоду
спостереження. Лише на 19�ту–21�шу добу в Д1�групі
ФФА складала 51,3% від СФА і була на 32,5% вищою за
показник у К�групі.

Таблиця 1

Динаміка протеолітичної активності плазми крові потерпілих із поширеними термічними опіками (Е440/мл/год)

Примітка: р – вірогідність різниці з К&групою; р1 – вірогідність різниці з Д&групою; n – число спостережень.
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За результатами проведеного дослідження встановле�
но, що поширені термічні опіки супроводжуються
зростанням протеолітичної активності плазми крові щодо
високомолекулярних і низькомолекулярних білків, а
також колагену. Це підсилює токсичне навантаження на
організм опеченого, потенціює альтеративні процеси.
Поряд із тим зростає фібринолітична активність плазми
крові, що можна вважати захисним механізмом, спрямо�
ваним на покращання реологічних властивостей крові,
попередження поглиблення опікового некрозу. Вклю�
чення до комплексного лікування опечених ентеросорбції
та ВТЕ антибактеріальних засобів сприяє зниженню про�
теолітичної активності плазми крові, що сприяє зменшен�
ню вираженості інтоксикації, а також дає можливість під�
тримувати на достатньо високому рівні фібринолітичну
активність. Останнє має важливе значення щодо попе�
редження утворення тромбів і надмірного синтезу кола�
гену як основного матеріального субстрату майбутнього
рубцевого масиву.

Висновки
1. За тяжких термічних опіків значно зростає про�

теолітична та фібринолітична активність плазми крові.
2. Включення до комплексного лікування опіків енте�

росорбційної детоксикації забезпечує зниження протео�
літичної активності та підтримання на достатньому рівні
фібринолітичної активності плазми крові, що дозволяє
знизити ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень.

3. Поєднане використання ентеросорбції та внутріш�
ньотканинного електрофорезу антибактеріальних засо�

бів за термічних опіків забезпечує, порівняно із загаль�
ноприйнятим лікуванням, кращий терапевтичний
ефект.

Подальше вивчення поєднаного використання ентеро�
сорбції та внутрішньотканинного електрофорезу анти�
бактеріальних засобів за термічних опіків є перспектив�
ним щодо впливу на розвиток рубцевої тканини та
забезпечення доброго косметичного ефекту.
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Таблиця 2

Динаміка фібринолітичної активності плазми крові у потерпілих із поширеними термічними опіками (Е440/мл/год)

Примітка: р – вірогідність різниці з К&групою; n – число спостережень.
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Состояние протеолитической и фибринолитической активности плазмы крови при
термических ожогах 
Б.В. Петрюк, Л.П. Хомко, Т.А. Петрюк, О.И. Хомко, С.И. Иващук, А.И. Иващук
РЕЗЮМЕ. Состояние протеолитической и фибринолитической активности плазмы крови изучали у 45 по!
страдавших с распространенными ожогами ІІІА–Б – ІV степени. Установлено, что использование эн!
теросорбции в комплексном лечении обожженных позволяет снизить уровень неограниченного проте!
олиза и повысить фибринолитическую активность плазмы крови. Сочетание энтеросорбции с внутри!
тканевым электрофорезом антибактериальных средств обеспечивает лучший лечебный эффект.
Ключевые слова: ожоги, энтеросорбция, внутритканевый электрофорез.

Condition of the blood plasma proteolytic and fibrinolytic activity in termal burns
B.V. Petriuk, L.P. Khomko, T.А. Petriuk, O.Y. Khomko, S.I. Ivashchuk, O.I. Ivashchuk
SUMMARY. Condition of the proteolytic and fibrinolytic activity of blood plasma of 45 patients with
extensive burns of IIIA–B – IV degree was studied. It was discovered that the inclusion of enterosorption
in the complex therapy of burns allows to decrease the level of unlimited proteolysis and to increase the
level of the blood plasma fibrinolytic activity. Combination of the enterosorption and intratissue
electrophoresis of antibacterial drugs provides the better therapeutic effect.
Key words: burns, enterosorption, intratissue electrophoresis. 
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Предшествующий прием
антитромбоцитарных
препаратов не связан с
уменьшением тяжести
развивающегося
впоследствии инсульта.

Д�р S. Greisenegger и коллеги
(Венский Медицинский Университет,
Австрия) определяли тяжесть инсуль�
та при поступлении в стационар и 1
неделю спустя у 1643 больных с
острым ишемическим инсультом или
транзиторной ишемической атакой. В
целом, 29% пациентов ранее принима�
ли аспирин, 3% – тиклопидин или кло�
пидогрель, 1,6% – аспирин плюс ди�
пиридамолретард. Остальные 66% до
развития инсульта никакой антитром�
боцитарной терапии не получали.

При поступлении тяжесть инсуль�
та расценивалась как легкая у 68%
больных (баллы по шкале National
Institutes of Health Stroke Scale,
NIHSS, от 0 до 6), как умеренная – у
22% (баллы NIHSS 7–15) и у 10% –

как тяжелая (баллы NIHSS выше 15).
Тяжесть инсульта с предшествующим
приемом антитромбоцитарных препа�
ратов не ассоциировалась.

Через 1 неделю наблюдалась общая
тенденция к уменьшению тяжести
инсульта, и вновь не отмечалось до�
стоверной связи между тяжестью ин�
сульта и предшествующей антитром�
боцитарной терапией. На результаты
анализа не влияло включение боль�
ных с инсультом в анамнезе, либо по�
правка на пол, наличие гипертонии,
диабета, болезней сердца, фибрил�
ляции предсердий, статус курения.

J. Neurol 2006; online first.

Более половины больных с
инсультом, обусловленным
фибрилляцией предсердий,
имеют противопоказания к
антикоагулянтам.

Д�р Jennifer Somerfield и ее коллеги
(Оклендская Городская Больница,
Новая Зеландия) проанализировали

все 412 случаев госпитализации по
поводу инсульта за год. Оказалось,
что у 93 пациентов имеется пароксиз�
мальная или постоянная форма фиб�
рилляции предсердий (ФП). Из этих
больных 17 умерли, 28 нуждались в
постороннем уходе после выписки, 48
были выписаны домой. Менее поло�
вины выживших начали терапию вар�
фарином. Причинами неназначения
варфарина были тяжелое общее со�
стояние (13 случаев), риск падений
(12 случаев), малая ожидаемая про�
должительность жизни (4 случая).
Лишь 13 из 64 пациентов с уже имев�
шейся ФП получали антикоагулянты
до инсульта, и из них всего 27% имели
МНО на уровне 2,0–3,0.

«Таким образом, недостаточное
назначение антикоагулянтов имеет
место и до инсульта. После инсульта
более чем в 50% случаев уже поздно
назначать антикоагулянты», подчер�
кивают авторы.

Stroke 2006; ASAP.
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Підвищення рівня показників запалення в гострий
період ішемічного інсульту – відомий феномен, який
може свідчити про інфекційні ускладнення або бути
результатом відповіді на наявність некротичної тканини
в інфарктному вогнищі. Некротичні зміни у мозковій
тканині ініціюють лихоманку, яка може спостерігатись
вже в перші 4–6 год (для порівняння: у разі інфекційних
ускладнень температура тіла підвищується значно піз�
ніше – на 2�гу–3�тю добу), підвищення рівня С�реактив�
ного протеїну та лейкоцитів, що свідчить про системну
запальну відповідь [2, 8, 13, 14]. Результати клінічних до�
сліджень демонструють підвищення рівня різних за�
пальних маркерів у крові та спинномозковій рідині у
хворих з інсультом, серед яких найважливішими є про�
запальні цитокіни ІЛ�1�бета, ІЛ�6 та ФНП�альфа [3, 4, 12,
14]. Серед інших медіаторів запалення вони можуть ві�
дігравати ключову роль у посиленні продукції адренокор�
тикотропного гормону, кортизолу, епінефрину, норепіне�
фрину та вазопресину. Підвищення вмісту гормонів та
цитокінів у свою чергу призводить до метаболічних змін
і, зокрема, гіперглікемії, посилює ексайтотоксичність [3,
8, 17]. Через активізацію клітинних, гуморальних та
метаболічних механізмів запальні реакції можуть призве�
сти до збільшення зони некрозу за рахунок ішемічної на�
півтіні. Виявлено кореляцію між розміром вогнища,

рутинними показниками запалення та тяжкістю інсульту
[15, 16, 19]. Показано, що вираженість запальних реакцій,
виявлених на початку ішемічної катастрофи, зменшу�
ється після успішно проведеного тромболізису [2].

Негативні ефекти запальних реакцій на ділянку іше�
мічної пенумбри обумовлює необхідність проведення
протизапальної терапії в гострій фазі ішемічного інсуль�
ту, яку слід призначати дуже рано, бажано – у пре�
клінічній фазі, з метою попередження клітинного по�
шкодження [8, 18]. 

Одним з ключових медіаторів запалення вважають
ЦОГ�2, який відповідає переважно за синтез сімейства
простагландинів, що регулюють розвиток запалення та
сприйняття болі [5–7, 9]. В експерименті на мишах з
дефіцитом ЦОГ�2 виявлено зменшення розміру інфаркту
мозку на 38% при оклюзії середньої мозкової артерії [8].
Показано, що селективний інгібітор ЦОГ�2 NS�398 змен�
шує нейрональне пошкодження при експериментальній
фокальній церебральній ішемії [5, 10]. Інший селектив�
ний інгібітор CS58125 попереджує відстрочену смерть
нейронів гіпокампа після глобальної ішемії [18]. Вислов�
люються застереження щодо тривалого застосування
селективних інгібіторів ЦОГ�2 коксибів, які ґрунтуються
на властивості препаратів знижувати продукцію про�
стацикліну і таким чином порушувати гомеостатичний

Вплив мовалісу на перебіг 
та наслідки гострого
ішемічного інсульту

РЕЗЮМЕ
Співставлено динаміку неврологічних функцій в гострий період ішемічного інсульту на тлі
традиційної терапії (78 хворих) та комплексної терапії із застосуванням Мовалісу (73 пацієнта).
Серед хворих, які отримували Моваліс, частота погіршення неврологічного статусу в перші 2 доби
була достовірно нижчою порівняно з таким показником у контрольній групі: 11 (16,4%) та 21
(26,9%) хворих відповідно (р=0,043). На тлі прийому Мовалісу достовірно збільшилася кількість
хворих, в яких відзначено відновлення і покращання неврологічних функцій на 21!шу добу після
інсульту.
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ішемічний інсульт, локальне запалення, Моваліс, відновлення неврологічних функцій. 
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баланс та ініціювати протромботичний стан [9, 18].
Водночас застосування інгібітора ЦОГ�2 мелоксикаму в
дозі 15 мг протягом 30 діб у хворих з гострим коронарним
синдромом без підвищення сегмента ST сприяло знач�
ному зниженню частоти серцево�судинних ускладнень та
смерті [1]. Результати нещодавно проведених досліджень
підтверджують гіпотезу, що інгібітори ЦОГ�2 можуть
уповільнювати атерогенез (шляхом покращання васку�
лярної ендотеліальної функції і стабільності бляшки) та
мінімізувати атеротромбоз шляхом інгібіції ТХА2, який
генерується моноцитами, ендотеліальними клітинами та
тромбоцитами за допомогою ЦОГ�2 [1, 7, 18].

Мета роботи – вивчити вплив інгібітора ЦОГ�2 мо�
валісу на перебіг і наслідки гострого періоду ішемічного
інсульту.

Матеріали і методи дослідження
Обстежено 151 хворого з гострим ішемічним інсуль�

том, серед них 78 отримували традиційну комплексну те�
рапію (група контролю), а 73 пацієнтам у складі ком�
плексної терапії призначали мелоксікам (М�група). 

Обстежено хворих з ішемічним інсультом, яких було
госпіталізовано у неврологічне відділення не пізніше 12
год від початку захворювання. В групу дослідження не
включали пацієнтів з гострими запальними, аутоімунними
та онкологічними захворюваннями, інсультом в анамнезі.

Клінічний діагноз формулювали с урахуванням ре�
зультатів загального та біохімічного аналізів крові, коа�
гулограми, ЕКГ, офтальмологічного обстеження, рентге�
носкопії органів грудної клітки, люмбальної пункції,
спіральної комп’ютерної томографії або магнітно�резо�
нансної томографії, транскраніальної допплєрографії та
дуплексного сканування сонних артерій в екстракра�
ніальному відділі. 

Тяжкість ішемічного інсульту оцінювали за шкалою
NIHSS [11]. Неврологічне погіршення чи покращання в
перші 2 доби констатували при зміні показника невро�
логічного дефіциту на 1 бал. 

Хворим контрольної групи призначали максимально
уніфіковану терапію із застосуванням антитромботичних
препаратів при атеротромботичному та лакунарному
інфаркті мозку, прямих антикоагулянтів – при кардіо�
емболічному інфаркті.

Хворі М�групи у складі традиційної терапії отриму�
вали мелоксікам (Моваліс фірми «Bоehringer Ingelheim»
у дозі 15 мг на добу протягом 7 діб: у перші 2 доби внут�
рішньом’язово, в подальшому – всередину.

Статистичну обробку результатів клініко�лаборатор�
них та інструментальних досліджень проводили з
використанням програм статистичного анализу SPSS 13
for Windows. Статистичний аналіз параметричних даних
здійснювали за допомогою t�критерію Стьюдента, непа�
раметричних даних – U�критерію Манна – Уїтні, кри�
терію Вілкоксона, χ2�тесту. Обчислювали середню ариф�

метичну – М, середню похибку середньої величини – м,
коефіцієнт вірогідності – р. 

Розходження вважали значущими при р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення
Групу контролю складали 32 чоловіка та 46 жінок у

віці від 46 до 80 років (у середньому 62,4±7,5 року), 
М�групу – 30 чоловіків і 43 жінки віком від 45 до 78 років
(у середньому 61,2±7,7 року) (p>0,05). Залежно від тяж�
кості неврологічних порушень хворих розподілили таким
чином (рис. 1): з легким неврологічним дефіцитом у групі
контролю налічувалось 14 (17,9%) хворих, в М�групі – 15
(20,5%); у 34 (43,6%) хворих контрольної групи і у 33
(45,2%) пацієнтів М�групи визначали неврологічні
порушення середнього ступеня тяжкості; у 30 (38,5%)
хворих контрольної групи і у 25 (34,3%) – М�групи
спостерігався тяжкий неврологічний дефіцит.

Хворі контрольної і М�групи достовірно не відрізня�
лися за ступенем неврологічного дефіциту (p>0,05).

Динамічне спостереження за хворими на ішемічний
інсульт дозволило встановити різну спрямованість змін
неврологічного статусу вже в перші 2 доби після розвитку
захворювання. Зокрема, серед усіх обстежених у 32
(21,2%) відзначено погіршення стану, у 119 (78,8%)
неврологічний статус не змінився або покращився. При�
чини погіршення неврологічного статусу, яке визначалося
навіть у 25–30% хворих з лакунарним інфарктом у перші
2 доби та призводил до поширення ішемічного вогнища,
остаточно не з’ясовані [3, 14, 15]. До безсумнівних механіз�
мів, що зумовлюють прогресування церебрального інфарк�
ту, належать гіпоперфузія мозкової тканини та дистальна
емболізація артерій. Хронічна артеріальна гіпертензія, гі�
перглікемія, гіперкоагуляція, локальне запалення є чин�
никами, що суттєво погіршують мікроциркуляцію, зни�
жують можливості покращання колатерального кровопо�
стачання, а відтак поглиблюють порушення кровообігу в
ішемізованій ділянці мозку [3, 15, 16]. 

Ми відзначили різну питому вагу змін неврологічного
статусу в контрольній та М�групі. Серед хворих, які отри�
мували мелоксикам, частота погіршення неврологічного

Рис. 1.  Розподіл хворих контрольної та М7групи за тяжкістю неврологіч7
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статусу була достовірно нижчою порівняно з таким
показником у контрольній групі: у 11 (16,4%) хворих
проти 21 (26,9%), р=0,043.

Дані щодо відсотка пацієнтів з погіршенням невро�
логічного статусу в перші 2 доби серед хворих з невро�
логічними порушеннями різної тяжкості при госпіта�
лізації представлено на рис. 2.

Відзначається тенденція до зменшення частки хворих з
погіршенням неврологічного дефіциту на 2�гу добу під ді�
єю мелоксикаму незалежно від ступеня тяжкості ішеміч�
ного інсульту. Водночас при сумарному співставленні па�
цієнтів контрольної і М�групи із середньотяжким і тяжким
ступенем захворювання вона стає вірогідною (р=0,033).

Характеристика відновлення неврологічних функцій
протягом гострого 21�денного періоду лікування свідчить,
що з 14 хворих з легким ступенем неврологічних порушень
у 9 неврологічні функції відновились повністю, у 3 – збері�
гався легкий неврологічний дефіцит (в 1 пацієнта відзна�
чене погіршення неврологічного стану до 9 балів). З 34
хворих з інсультом середнього ступеня тяжкості у 10 спо�
стерігався значний регрес неврологічних порушень про�
тягом 21 доби до ступеня легкого неврологічного дефіциту
(5,6±1,5). У 17 хворих регрес неврологічних розладів
виявився незначним (10,4±1,6). Ще у 4 пацієнтів невроло�
гічний стан погіршився до тяжкого ступеня (середній бал
15,6±2,3), 3 хворих померло. Серед пацієнтів з тяжким
інсультом покращання різного ступеня відзначене у 16
(середній бал 10,1±1,8). У 9 пацієнтів залишився тяжкий
неврологічний дефіцит із середнім балом 14,3±2,4, у 4
випадках спостерігався летальний вихід (рис. 3). 

У групі хворих, які отримували мелоксикам, наслідки
гострого періоду інсульту на 21�шу добу спостереження
характеризувались наступним чином: у 13 хворих з легким
перебігом інсульту неврологічні порушення повністю
регресували або значно зменшились (середній бал 3,4±0,8),
у 2 пацієнтів середній бал неврологічного дефіциту не змі�
нився. Із 33 хворих з вихідним середньотяжким невроло�
гічним дефіцитом у 20 значно покращилися неврологічні
функції (середній бал 5,3±1,7); у неврологічному стані 10
хворих не спостерігалось суттєвої позитивної динаміки. У
2 хворих неврологічні функції погіршилися до тяжкого
ступеня (середній бал 15,1±1,1), ще в 1 хворого інсульт за�
кінчився фатально. Серед пацієнтів з тяжким інсультом у
19 спостерігався значний регрес неврологічних розладів
(середній бал 9,8±2,1); в 4 пацієнтів залишився тяжкий нев�
рологічний дефіцит (13,4±2,3), 2 хворих померло (рис. 4).

Аналіз динаміки неврологічних порушень на 21�шу
добу (рис. 5) дозволив виділити наступні групи хворих: з
відновленням неврологічних функцій, покращанням
неврологічного стану. Ця група включала хворих,
клінічний бал яких зменшувався на 4 градації та більше,
пацієнти без істотного (менше ніж на 4) зменшення
неврологічного балу, хворі з погіршенням неврологічного
стану (хоча б на 1 бал) та хворі з летальним виходом.

Як засвідчив порівняльний аналіз динаміки нев�
рологічних розладів, на 21�шу добу в М�групі достовірно

Рис. 2.  Відсоток пацієнтів з погіршенням неврологічного статусу на 27гу

добу серед хворих з різною вихідною тяжкістю інсульту 
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збільшилась кількість хворих з відновленням і покращан�
ням неврологічного дефіциту (р=0,001; χ2�тест) та до�
стовірно зменшилась кількість хворих, у яких невроло�
гічний статус не змінювався або погіршувався (р=0,001).

Протягом останнього часу отримано чимало даних, які
свідчать, що прогресування післяінсультних церебраль�
них порушень пов’язано з вираженістю запальних реак�
цій в зоні ішемії [15, 16]. Отримані результати окрім не�
специфічного впливу мелоксикаму на больові прояви до
певної міри можна пов’язати зі зменшенням вираженості
реакцій локального запалення (через інгібіцію матрик�
сних металопротеїназ, які забезпечують міграцію макро�
фагів, розрив атеросклеротичної бляшки та атеротром�
боз), оксидантного стресу, покращанням ендотелійзалеж�
ної вазодилатації. 

Висновки
1. Серед хворих, які отримували мелоксикам, частота

погіршення неврологічного статусу була достовірно
нижчою порівняно з контролем: 11 (16,4%) та 21 (26,9%)
відповідно (р=0,043).

2. Застосування мелоксикаму при атеротромботично�
му підтипі ішемічного інсульту сприяє зменшенню кіль�
кості хворих із середньотяжким та тяжким неврологіч�
ним дефіцитом, в яких спостерігається погіршення в
перші 2 доби гострішого періоду. 

3. Аналіз динаміки неврологічних розладів на 21�шу до�
бу в групі хворих, які отримували мелоксикам, свідчить
про збільшення кількості пацієнтів з відновленням і покра�
щанням неврологічних функцій та зменшення кількості
хворих, у яких неврологічний статус не змінювався або
погіршувався.
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Влияние мовалиса на течение и исход острого ишемического инсульта
Т.М. Черенько, Н.М. Ласкаржевская, Г.Н. Литовальцева
РЕЗЮМЕ. Сопоставлена динамика неврологических функций в острый период ишемического
инсульта на фоне традиционной (78 больных) и комплексной терапии с применением мовалиса (73
пациента). Среди больных, которые получали мовалис, частота ухудшения неврологического
статуса в первые 2 сут была достоверно ниже по сравнению с показателем в контрольной группе: 11
(16,4%) и 21 (26,9%) больных соответственно (р=0,043). На фоне приема мовалиса достоверно
увеличилось количество больных, у которых отмечено улучшение неврологических функций на 21!е
сутки после инсульта.
Ключевые слова: ишемический инсульт, локальное воспаление, мовалис, улучшение неврологических
функций.

Effect of movalis on a duration and an outcome of acute stroke
T.M.Cherenko, N.M. Laskargevskaya, G.N. Litovalceva 
SUMMARY. A comparison dynamics of the neurological functions in acute stroke period has conducted on
the background of the traditional therapeutics (78 patients) and complex treatment with use of movalis
(73 patients). Among patients who have got movalis a frequency of neurological worsening during 48
hours was lower as compared with a control group: 11 (16.4%) and 21 (26.9%) patients accordingly
(р=0.043). On the background of getting movalis was marked an increasing number of the patients with
an improvement of neurological functions on 21!th day after stroke.
Key words: ischemic stroke, local inflammation, improvement of neurological functions, movalis. 
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У пациентов, принимающих
статины, ниже риск смерти в
случае развития инсульта.

На очередном ежегодном заседа�
нии Американской академии нев�
рологии (Сан�Диего, Калифорния)
были представлены результаты круп�
ного популяционного исследования,
куда вошла когорта больных старше
18 лет, госпитализированных с впер�
вые развившимся ишемическим ин�
сультом. В исследование включались
все пациенты региона Greater Cin�
cinnati / Northern Kentucky, госпита�
лизированные в течение года. Д�р
Bretta Kissela и ее коллеги (Уни�
верситет Цинцинати, Огайо) вы�

делили из всех больных с впервые
развившимся ишемическим инсуль�
том (n=1678) лиц с гиперлипидеми�
ей, принимавших статины (n=215),
пациентов с гиперлипидемией, не
принимавших статины (n=130), и
больных без гиперлипидемии, не
принимавших статины (n=1285).

Участники с гиперлипидемией
были моложе, чаще имели гиперто�
нию, диабет, инфаркт миокарда в
анамнезе, а также чаще принимали
антитромбоцитарные препараты и
реже имели инвалидность до инсуль�
та, чем пациенты без гиперлипиде�
мии. После поправки на возраст, пол,
фибрилляцию предсердий, инвалид�

ность в анамнезе, тяжесть инсульта
оказалось, что у принимавших стати�
ны больных с гиперлипидемией риск
смерти в первые 90 дней после ин�
сульта был вдвое ниже, чем у лиц без
гиперлипидемии (отношение шансов
0,55). Если пациенты с гиперлипиде�
мией статины не принимали, то риск
смерти был таким же, как у участ�
ников без гиперлипидемии.

«Следует проверить полученные
данные в рандомизированных конт�
ролируемых клинических испытани�
ях», признают сами авторы.

American Academy of Neurology 58th
annual meeting: San Diego, California,

USA; 1�8 April 2006.
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Пожилые люди являются одной из наиболее сложных
категорий пациентов в плане лечения ИБС. Длительное
течение заболевания, диффузное поражение коронарных
сосудов и миокарда, протромботическая готовность и на�
личие клинически значимой сопутствующей патологии
приводят к значительному ограничению возможностей
хирургических методов восстановления коронарного
кровотока и снижению эффективности традиционных ан�
тиангинальных препаратов, механизм действия которых
связан с увеличением объема коронарного кровотока. 

Поэтому в терапии лиц старшего возраста с ИБС эф�
фективны препараты, оказывающие влияние на метабо�
лизм миокарда. Современный арсенал этих средств не
очень велик, да и их терапевтические возможности значи�
тельно различаются. Так, один из наиболее «старых»
представителей этого класса – перексилин, еще в 70�х
годах прошлого века продемонстрировавший достовер�
ную антиишемическую активность, в более поздних
исследованиях оказался неэффективным в связи с об�
наруженной гепато� и нейротоксичностью, связанной с
приемом препарата в высоких дозах. И хотя перексилин
продолжают использовать в клинической практике, его
применение требует жесткого контроля за уровнем в
плазме крови [11]. 

Относительно новыми и перспективными представи�
телями класса метаболических модуляторов являются
ранолазин и этомоксир [9, 10]. Ингибитор pFOX ранола�
зин, стимулирующий метаболизм глюкозы в миокарде,

показал антиишемическую активность у больных со
стабильной стенокардией в качестве монотерапии (иссле�
дование MARISA) и в комбинации с бета�адреноблока�
тором (CARISA) [2]. Однако этот препарат не зареги�
стрирован в европейских странах. Кроме того, есть необ�
ходимость в проведении дополнительных исследований
по изучению безопасности, так как существуют данные о
способности ранолазина удлинять интервал Q–T [10].

Этомоксир, изначально противодиабетический препа�
рат, в экспериментальных, а затем в открытом клиничес�
ком исследовании оказал позитивное влияние на фрак�
цию выброса левого желудочка у больных с сердечной
недостаточностью III–IV ФК по NYHA. Однако клини�
ческие данные о препарате ограничиваются 15 указан�
ными пациентами, поэтому исследования по изучению
его эффективности продолжаются. 

Единственным из зарегистрированных в Украине
препаратов метаболического действия, доказавших свою
эффективность в целом ряде многоцентровых исследо�
ваний, признанный Европейским обществом кардиоло�
гов и включенный в Европейские рекомендации по
лечению ИБС, является Предуктал MR. Этот препарат
имеет обширную доказательную базу и широко исполь�
зуется в клинической практике. Недавно проведенный
метаанализ 12 клинических исследований эффек�
тивности Предуктала MR показал значительное сни�
жение частоты ангинальных приступов у пациентов со
стабильной стенокардией. Кардиопротекторные свойства
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Предуктала МR подтверждены при остром инфаркте
миокарда, а также при выполнении чрескожной ангио�
пластики и аортокоронарного шунтирования. 

В ряде клинических исследований было показано, что
антиишемическое действие Предуктала MR сопоставимо
с таковым нифедипина и пропранолола, что проявлялось
значительным улучшением клинического течения
заболевания, повышением толерантности к физической
нагрузке у больных со стабильной стенокардией, с
ишемической кардиомиопатией, а также при проведении
реваскуляризационных вмешательств. 

В последние годы все больше внимания уделяется
изучению влияния Предуктала MR на функциональное
состояние левого желудочка у больных с сердечной недо�
статочностью [1, 13, 14]. Длительное наблюдение за боль�
ными с ишемической дилатационной кардиомиопатией
(ДКМП), в течение 18 мес получавшими Предуктал MR,
показало достоверное увеличение фракции выброса
левого желудочка с 30 до 38% (в отличие от группы конт�
роля, у пациентов которой за аналогичный промежуток
времени фракция выброса уменьшилась до 26%) [3, 4]. 

Доказана способность Предуктала MR снижать актив�
ность воспалительного процесса, уменьшать образование
свободных радикалов и интенсивность перекисного окис�
ления, способствуя тем самым ограничению зоны некроза
при ишемии и реперфузии миокарда [5, 12]. При изу�
чении эффективности Предуктала MR при ишемической
ДКМП было установлено, что уровень СРБ у больных,
получавших препарат, за время наблюдения не изменил�
ся, в то время как в контрольной группе повысился более
чем вдвое [15, 16]. 

Еще одним важным аспектом применения Предуктала
MR в терапии больных с сердечной недостаточностью
является сопутствующий сахарный диабет. При этом
ИБС, как правило, протекает более тяжело в связи со зна�
чительным поражением коронарного русла и пере�
стройкой метаболических процессов в кардиомиоцитах, а
терапевтические возможности лечения этой категории
пациентов значительно ограничены. При оценке анти�
ишемической эффективности и переносимости Предук�
тала MR у пациентов с ИБС и сахарным диабетом
(EMIP�FR) было отмечено улучшение состояния сердеч�
но�сосудистой системы по 20 показателям, характе�
ризующим клиническое течение заболевания и толерант�
ность к физической нагрузке [6]. У включенных в ис�
следование пациентов, получавших наряду с Предук�
талом MR ранее назначенные стандартные антиангиналь�
ные препараты (нитраты пролонгированного действия,
блокаторы бета�адренорецепторов или антагонисты
кальция), отмечено повышение толерантности к физи�
ческой нагрузке и достоверное увеличение времени до
появления ангинозной боли. При этом частота возник�
новения приступов стенокардии снижалась, потребность
в нитроглицерине достоверно уменьшалась [7, 8]. 

Представленные данные особенно важны для лиц
пожилого возраста, поскольку особенности патогенеза
ИБС у этого контингета предрасполагают к развитию
ишемической кардиомиопатии и зачастую этот процесс
потенцируется сопутствующим сахарным диабетом,
распространенность которого в старшей возрастной
группе достигает 32%. 

Вопрос о клинической эффективности Предуктала
MR у больных старшего возраста достаточно актуален,
хотя отдельных исследований на эту тему проведено
немного.

Так, в одном из последних номеров European Heart
Journal были опубликованы результаты исследования, в
котором изучалась антиишемическая эффективность
Предуктала MR у больных старше 78 лет с ИБС [11].
Отмечено, что после 6 мес лечения у пациентов, полу�
чавших Предуктал MR на фоне стандартной терапии,
значительно улучшилась сократительная способность
левого желудочка, уменьшились размеры полостей серд�
ца и увеличился минутный объем крови. Уменьшение
количества приступов стенокардии и выраженности
клинических проявлений сердечной недостаточности
способствовали значительному улучшению качества
жизни пациентов, принимавших Предуктал MR. Это
позволило сделать вывод о том, что Предуктал MR
является оптимальным препаратом для лечения пациен�
тов пожилого возраста с ИБС, хронической дисфункцией
левого желудочка и частыми приступами стенокардии. 

Аналогичный вывод может быть сделан на основании
результатов анализа применения Предуктала MR у по�
жилых пациентов со стабильным течением ИБС, нахо�
дившихся на стационарном лечении в кардиологическом
отделении Института геронтологии АМН Украины. 

Как показали наши наблюдения, у пациентов, которым
была назначена сочетанная стандартная антиангинальная
терапия с Предукталом МR, частота эпизодов ишемии по
данным суточного мониторирования ЭКГ была досто�
верно более низкой по сравнению с таковым показателем
у лиц, не принимавших триметазидин. Особенно важным
является минимальное число эпизодов ишемии в ранние
утренние часы. Известно, что именно в период с 4 до 10
утра наиболее высок риск развития острых сосудистых
событий. При этом антиангинальные препараты, прини�
маемые накануне вечером, зачастую не сохраняют доста�
точный клинический эффект до утра. Особенностью Пре�
дуктала МR, в отличие от многих других препаратов,
является длительное действие, «перекрывающее» при ре�
гулярном приеме весь период суток и значительно
снижающее риск утренних острых ишемических атак. 

Следует отметить также возможность снижения дозы и
уменьшения количества препаратов, используемых в
качестве стандартной базисной антиангинальной терапии,
что особенно важно для пожилых людей, у которых
наряду с ИБС есть, как правило, еще 2–3 хронических
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заболевания, требующих коррекции. Особенно это каса�
ется плохо переносимых пожилыми пациентами нитро�
препаратов, которые с успехом заменяет комбинация Пре�
дуктала МR с Престариумом, оказывающая наряду с
симптоматическим также кардиопротекторное действие.
Аналогичные и даже более впечатляющие результаты
получены у пациентов с ИБС, ишемической дисфункцией
левого желудочка и сопутствующим сахарным диабетом. 

Хотелось бы отметить также отсутствие побочных эф�
фектов и осложнений терапии Предукталом MR, что вы�
годно отличает препарат от других используемых в кар�
диологии антиангинальных средств, и возможность ком�
бинированного применения Предуктала MR с любым ге�
модинамически активным антиангинальным препаратом
другого класса.

Таким образом, Предуктал MR является одним из
основных препаратов для лечения пациентов пожилого
возраста с ИБС и может быть рекомендован к широкому
применению у этой категории больных как в стабильной
и острой фазе заболевания, так и при наличии со�
путствующих патологических состояний.
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По уровням N*терминальной
фракции натрийуретического
мозгового пропептида и С*
реактивного белка можно
судить о долгосрочном
прогнозе при стабильной ИБС.

Д�р Gjin Ndrepepa и коллеги
(Мюнхенский Немецкий Кардиоло�
гический Центр, Германия) опреде�
ляли уровни N�терминальной фрак�
ции натрийуретического мозгового
про�пептида (N�terminal pro�brain
natriuretic peptide, NT�proBNP) и С�
реактивного белка (СРБ) у 989 па�
циентов со стабильной ИБС, пере�
несших коронарное стентирование. В

зависимости от значений биомарке�
ров (выше или ниже среднего уровня:
для NT�proBNP 279,9 мг/л, для СРБ
– 1,2 мг/л) все больные были разде�
лены на 4 группы. За 3,6 лет наблюде�
ния было зарегистрировано 85 смер�
тей. Сочетание уровней NT�proBNP
и СРБ было наиболее мощным не�
зависимым предиктором смертности:
отношение рисков 4,3 для высоких
уровней обоих маркеров по сравне�
нию с низкими уровнями и NT�
proBNP, и СРБ.

Смертность составила 2,7% среди
участников с низкими уровнями обо�
их биомаркеров (n=305), 8,9% среди

лиц с низким уровнем NT�proBNP и
высоким уровнем СРБ (n=190),
12,1% среди лиц с высокими значе�
ниями NT�proBNP и низкими зна�
чениями СРБ (n=237), и 35,6% среди
пациентов с высокими уровнями
обоих биомаркеров (n=257).

«Отсутствие корреляции между
уровнями NT�proBNP и СРБ лишь
подтверждает вывод о том, что эти
маркеры независимо оценивают сер�
дечно�сосудистый риск», полагают
исследователи.

Am. J. Med. 2006;119:355.e1�355.e8.

НОВИНИ
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Хронічні форми ішемічної хвороби серця (ІХС) діаг�
ностують у понад 15% населення України. Саме ІХС є ос�
новною причиною смертності населення в індустріально
розвинутих країнах, включаючи Україну. Так, показник
смертності від ІХС у нашій країні у 2001 р. становив 604,7
на 100 000 населення [1]. Тому важливими є профілак�
тика і лікування ускладнень ІХС, перш за все хронічної
серцевої недостатності (ХСН). Вона спричиняє більш
високу летальність протягом 5 років, ніж уперше діагно�
стований рак будь�яких внутрішніх органів, окрім легень
[8]. Крім того, ХСН призводить до інвалідності і не дає
змоги хворим повернутися до звичайного способу життя.
Значні економічні затрати суспільства на тривале
лікування пацієнтів з даною патологією спонукають до
пошуку нових підходів до діагностики, лікування і
прфілактики ХСН. 

Спостерігається також неухильне зростання кількості
хворих на остеопороз у зв’язку зі збільшенням у по�
пуляції людей літнього і старечого віку і, зокрема, жінок у
постменопаузальний період [3]. Високий рівень леталь�
ності при остеопорозі обумовлений в першу чергу його
ускладненнями: переломами хребців, шийки стегна, про�
меневої кістки тощо. За даними американських вчених, у
популяції білих жінок старше 50 років смертність
внаслідок ускладнень після переломів шийки стегна
складає 2,8%, що відповідає відсотку смертності серед
жінок, хворих на рак молочної залози [6, 7].

На сьогодні відомо багато станів, які зумовлюють
схильність до остеопорозу та підвищений ризик перело�
мів, серед яких важливе місце займає ХСН. Тому вивчен�
ня особливостей остеопенічних змін у пацієнтів з ІХС,

ускладненою ХСН, є актуальним для кардіології. Необ�
хідна розробка нових патогенетично обгрунтованих мето�
дів лікування зазначеної патології. 

Мета даного дослідження – встановити частоту фор�
мування остеопатій у хворих із ХСН різної стадії. 

Матеріали і методи дослідження
Для кількісної оцінки мінеральної щільності кісткової

тканини (МЩКТ) проводили двофотонну рентгенівську
денситометрію (Dual Energy X�Ray Absorptiometry –
DEXA фірми LUNAR) поперекового відділу хребта
(L1–L4). Вибірку контрольної групи здійснювали із
загальної денситометричної бази здорових осіб, створеної
в лікувально�діагностичному центрі ТДМУ [2, 5]. Для
аналізу цифрових даних користувалися загальностати�
стичними методиками.

Больовий синдром у кістках оцінювали в балах: 0 –
відсутність болю, 1 – біль у хребті, який виникає після
значного фізичного навантаження, 2 – біль у хребті при
незначному фізичному навантаженні, 3 – біль у хребті та
інших кістках скелета при зміні положення тіла і в спокої,
4 – біль у кістках при найменших рухах і в спокої, що
порушує нічний сон. 

Обстежено 75 пацієнтів віком від 40 до 70 років з ХСН
різної стадії (за класифікацією М.Д. Стражеска – В.Х. Ва�
силенка) на тлі ІХС, в яких не було важкої супутньої
патології, що могла б спричинити зміни в кістковій
тканині. У 35 (46,7%) осіб діагностовано ХСН I стадії (з
них 15 жінок і 20 чоловіків), у 37 (49,3%) – ХСН IIА
стадії (з них 15 осіб жіночої статі, 22 – чоловічої) і в 3
(4%) – ХСН IIБ стадії (з них 2 жінки і 1 чоловік) (рис.). 

Проблема остеопатій 
в кардіології

РЕЗЮМЕ
Обстежено 75 пацієнтів віком від 40 до 70 років з ХСН різної стадії, в яких не було важкої супутньої
патології, що могла б спричинити зміни в кістковій тканині. У пацієнтів із ХСН I стадії однаково часто
виявлено остеопенію і остеопороз, причому більш виражені зміни були в осіб жіночої статі. У хворих
із ХСН IIА стадії остеопенічні зміни діагностовано частіше, які також були більш виражені у жінок.
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Клінічно у 9 пацієнтів з ХСН I стадії больового синд�
рому не було (0 балів), в 11 – біль у хребті з’являвся при
значному фізичному навантаженні (1 бал), у 5 осіб від�
значався чітко виражений больовий синдром при не�
значному фізичному навантаженні (2 бали). У 5 пацієнтів
з ХСН IIА стадії больовий синдром виявляли частіше,
ніж у хворих з ХСН I стадії. Так, у 5 осіб болю не було
(0 балів), у 17 – больовий синдром оцінений в 1 бал, у 12 –
в 1 бал, у 3 – у 3 бали. В усіх хворих з ХСН IIБ стадії
больовий синдром був оцінений у 2 бали.

Результати дослідження та їх обговорення
За результатами денситометріїї, у 8,6% хворих з ХСН

I стадії в поперековому відділі хребта виявлено остеопо�
роз, причому відповідні зміни МЩКТ знайдено лише в

осіб жіночої статі (показник Т<[–2,5] ум. од.). Остеопе�
нію виявлено в 28,6% пацієнтів, однаково часто як у чо�
ловіків, так і у жінок, у 25,7% обстежених була нормальна
щільність кісткової тканини. У 34,3% осіб спостерігався
остеосклероз і в 1 чоловіка діагностовано одночасно ос�
теопенічні та остеосклеротичні зміни в поперековому
відділі хребта (табл. 1). Проведена статистична обробка
матеріалів показала, що зміни МЩКТ на тлі ХСН I стадії
більшою мірою стосувались осіб жіночої статі. Остео�
пенічні зміни в чоловіків найчастіше виявлено на рівні L4,
що може свідчити про його значне функціональне
навантаження, тоді як у жінок – на рівні L1 і L2.

За результатами денситометрії поперекового відділу
хребта, у 35,1% пацієнтів на тлі ХСН IIА стадії діаг�
ностовано остеопороз, у 56,1% – остеопенію різного
ступеня, у 10,8% – остеосклероз, у 8,1% пацієнтів змін
МЩКТ не виявлено (табл. 2).

Аналіз показників денситометрії хребців L1–L4 у
пацієнтів з ХСН IIA стадії свідчить, що в осіб обох статей
остеопенічні зміни виражені однаково на всіх рівнях, про�
те глибина ураження кісткової тканини була більша у
жінок. За нашими даними, спостерігається наростання
явищ остеопенії у пацієнтів у міру прогресування сер�
цевої недостатності. Через малу кількість обстежених па�
цієнтів з діагностованим остеосклерозом аналіз цих
показників є недоцільним, оскільки результат статистич�
но недостовірний.

У всіх пацієнтів з ХСН IIБ стадії виявлено остеопороз.
Яким чином можна пояснити дефіцит кальцію в кістко�
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Рисунок. Розподіл хворих на ХСН

26,7

20

29,3

20

1,4
2,6

0

5

10

15

20

25

30

%

ÕÑÍ I ñò. ÕÑÍ II À ñò.− ÕÑÍ II Á ñò.−

чоловіки

жінки

Таблиця 1

Показники денситомограми поперекового відділу хребта у пацієнтів з ХСН I стадії (М±m)

Таблиця 2

Показники денситомограми поперекового відділу хребта у пацієнтів з ХСН IIA стадії (М±m)
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вій тканині при ХСН? По�перше, це подібність механізмів
розвитку остеопорозу і ІХС атеросклеротичної етіології,
оскільки обидва процеси зумовлені втягненням у процес
моноцитарних клітин, які диференціюються в різних
випадках в «пінисті» клітини або в остеокласти. По�друге,
при ХСН можливий застій у великому колі кровообігу, що
негативно впливає на всмоктування кальцію в кишечнику.
Неабияку роль відіграє також гормональний статус, тому
жінки частіше хворіють у період менопаузи, коли
виключається протекторний вплив естрогенів.

Висновки
1. У 8,6% хворих з ХСН I стадії діагностовано остео�

пороз, причому лише в осіб жіночої статі. Остеопенію
виявлено у 28,6% пацієнтів, остеосклероз – у 34,3%. 

2. У 35,1% пацієнтів з ХСН IIА стадії діагностовано ос�
теопороз, у 56,1% – остеопенію різного ступеня, у 10,8% –
остеосклероз.

3. Остеопенічні зміни та остеосклероз у кістковій ткани�
ні в осіб жіночої статі були більш виражені, ніж у чоловіків.

4. У міру прогресування ХСН наростають і явища
остеопенії, частота ж остеопорозу, навпаки, знижується.
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Проблема остеопатий в кардиологии 
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РЕЗЮМЕ. Обследовано 75 пациентов в возрасте от 40 до 70 лет с ХСН разной стадии, у которых не
было тяжелой сопутствующей патологии, которая могла бы спровоцировать изменения в костной
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более выраженные изменения обнаружены у лиц женского пола. У больных с ХСН IIА стадии
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Ренін�ангіотензин�альдостеронова система (РААС),
90% якої закладено в судинній стінці [5], у даний час
привертає увагу багатьох дослідників у зв’язку з її
значенням у прогресуванні хронічної серцевої недо�
статності (ХСН) [3, 9]. Одночасно в розвитку ХСН мають
значення мікроциркуляторні та гемостазіологічні пору�
шення. У кожному регіоні кровообігу кров, основною
формою існування якої є рух по судинах, зустрічається з
різними умовами, бере участь у метаболізмі і піддається
різним впливам, саме тому змінюються її склад і гемоста�
тичний потенціал [8]. При дисфункції ендотелію, спричи�
неній вільними радикалами, окисленими ліпопротеїдами,
ініціюється згортання крові, змінюється фенотип ендо�

теліальних клітин із тромборезистентного в прокоагуля�
ційний, прозапальний і вазоконстрикторний стан. Одна з
основних особливостей процесу згортання – локалізація
процесу на поверхні ушкодженого ендотелію та активо�
ваних клітин крові [13]. З огляду на зв’язок ускладнень
атеросклеротичного ураження зі змінами гемостазу, а
також збільшений ризик летальності у хворих на ХСН
при підвищеній активності реніну плазми (АРП) [9],
ймовірною є роль РААС і в розвитку гемокоагуляційних
порушень при недостатності кровообігу. При цьому зі�
ставлення показників активності РААС і внутрішньосу�
динного гемостазу при зазначеному патологічному стані,
за даними доступної нам літератури, не проводилося. 
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РЕЗЮМЕ
На підставі дослідження 60 хворих виявлено, що у міру зростання тяжкості хронічної серцевої
недостатності (ХСН), обумовленої ішемічною хворобою серця, змінюються кореляційні стосунки
між активністю ренін!ангіотензин!альдостеронової та гемокоагуляційної систем. У хворих на ХСН
І стадії спостерігається прямий достовірний взаємозв’язок концентрації альдостерону плазми крові
та фібриногену, ІІА стадії – негативна достовірна кореляція концентрації альдостерону плазми
крові та протромбінового індексу і тромбінового часу, ІІБ–ІІІ стадії – достовірна позитивна
залежність активності реніну плазми крові та часу рекальцифікації. 

Ключові слова:
хронічна серцева недостатність, ренін$ангіотензин$альдостеронова система, гемокоагуляційна
система.
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Мета дослідження – вивчити стан кореляційної
залежності РААС та показників гемостазу при ХСН різної
тяжкості, обумовленій ішемічною хворобою серця (ІХС). 

Матеріали і методи дослідження 
У 60 хворих на ХСН, обумовлену ІХС, визначали

протромбіновий індекс (ПІ), тромбіновий час (ТЧ), час
рекальцифікації (ЧР), фібриноген (Ф). У 34 з них з
використанням наборів для радіоімуноаналізу «СIS bio
international», К – «Стерон�К�125 I�M» встановлені АРП і
концентрація альдостерону плазми (КАП). Отримані
результати піддані статистичному комп’ютерному аналізу
за допомогою програми Місrоsоft Excel for Windows 2000. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Виявлено, що при ХСН І стадії концентрація АРП

позитивно корелювала з ЧР (r =+0,403, р>0,05), КАП – із
Ф (r=+0,655, р<0,05). 

При прогресуванні ХСН ІІА стадії АРП знаходилась в
обернено пропорційній залежності з Ф (r=–0,471, р>0,05),
ТЧ (r=–0,273, р>0,05), у позитивній – з ПІ (r=+0,216,
р>0,05). КАП визначалася в негативній залежності з ТЧ
(r=–0,631, р<0,05), ПІ (r=–0,599, р<0,05) і в прямій – з Ф
(r =+0,435, р>0,05) та ЧР (r =+0,457, р>0,05).

У хворих на ХСН ІІБ–ІІІ стадії АРП виявляла
позитивний кореляційний взаємозв’язок з ЧР (r =+0,603,
р<0,05), ТЧ (r =+0,542, р>0,05), ПІ (r=+0,276, р>0,05) і
негативний – з Ф (r =�0,194, р>0,05). КАП прямо корелю�
вала з Ф (r =+0,526, р>0,05), ТЧ (r =+0,435, р>0,05), ПІ
(r=+0,205, р>0,05). 

Таким чином, ХСН І стадії супроводжувалась достовір�
ним позитивним кореляційним зв’язком КАП із Ф, що
свідчило про роль впливу кори надниркових залоз на фазу
утворення тромбіну і фазу утворення фібрину у пацієнтів
з цією стадією захворювання. Аналізуючи отримані
результати, необхідно відзначити, що альдостеронові
рецептори є не тільки в нирках, але й у серці та пери�
феричних судинах. Циркулюючий і тканинний альдо�
стерон, впливаючи на рецептори кардіоміоцитів, активує
фібробласти, що призводить до збільшення синтезу
колагену, росту колагенового матриксу і до розвитку ін�
терстиціального фіброзу, а це, у свою чергу, підвищує
«жорсткість» лівого шлуночка, стимулює діастолічну
дисфункцію і прогресування ХСН. Враховуючи, що
регуляція продукції альдостерону визначається не тільки
АРП, але й адренокортикотропним гормоном (АКТГ),
гормоном росту, меланостимулювальним гормоном, не
ідентифікованими гіпофізарними чинниками, а синтез Ф
відбувається в паренхімі печінки під впливом АКТГ,
тісний достовірний позитивний кореляційний зв’язок
КАП із Ф у хворих на ХСН І стадії, ймовірно, свідчить про
роль переважно центральних механізмів у розвитку
гіперкоагуляційних порушень при ініціаціі захворювання.
Певно, при ХСН І стадії створюються такі умови, за яких

відбувається активація стрес�реалізуючих гормональних
систем, зокрема гіпоталамо�гіпофізарно�наднирковоза�
лозної (ГГНС) і симпатоадреналової (САС) [10]. Або в
умовах стресорної агенції факторами ризику, реалізованої
через активацію, у тому числі і нейроендокриних систем,
відбувається маніфестація ХСН при ІХС. Останнє під�
тверджується отриманими нами даними [7] про те, що у
пацієнтів з ІХС спостерігається переважний вплив на се�
крецію альдостерону гіпоталамічної ланки стрес�реалі�
зуючої ГГНС, при ініціації ХСН І стадії – відсутність
достовірного рівня кореляційних взаємин РААС і ГГНС і
лише при прогресуванні ХСН ПА і IIБ–III стадії виявля�
ється достовірний позитивний взаємозв’язок концентрації
кортизолу й АРП. Встановлено, що АКТГ впливає на
інтенсивність гліколізу, виникнення глікемії, ліпоїдозу, а
реакція АКТГ на серцево�судинну систему опосередкову�
ється через РААС, при цьому в регуляції РААС виявлена
роль рецепторів глюкокортикоїдів [2]. Комплексна сполу�
чена гормональна активація супроводжується посилен�
ням метаболічних процесів, на ранніх стадіях стресу
спрямованих на забезпечення адаптації організму [2]. 

Важливу роль у реакції РААС на стрес відіграє ан�
гіотензин�перетворювальний фермент (АПФ), підвищен�
ня активності якого виявлено відразу після гострого стре�
су в аденогіпофізі, через 4 год після закінчення стресу – у
гіпоталамусі [4]. При стресових ситуаціях КА спричи�
нюють в організмі низку фізіологічних і біохімічних
ефектів, одним із яких є утворення циклічного аденозин�
монофосфату (цАМФ) – найважливішого посередника
регуляторних впливів гормонів і медіаторів (адреналіну,
глюкагону, інсуліну, соматотропного гормону, АКТГ).
Через цАМФ при стресі відбувається переключення
енергетичного обміну з вуглеводного на ліпідний. 

Наслідком стресу є порушення мікроциркуляції: спо�
вільнюються електрофоретична рухливість еритроцитів і
швидкість кровотоку, змінюється просвіт судин, виникає
гіперкоагуляційний синдром [1, 11]. Певно, вплив стресу
і активація ГГНС реалізуються виникненням внут�
рішньосудинного згортання крові і тромбоутворення, що
підверджується виявленим психосоматичним значенням
гіперфібриногенемії в патогенезі серцево�судинних за�
хворювань, участю нейрогуморальної регуляції в роз�
витку стрес�реакції (депресії) та летальності внаслідок
цього [1, 4, 7, 10, 11]. Гормони і медіатори САС під�
силюють секрецію реніну клітинами юкстагломеруляр�
ного комплексу і викид у кров. При цьому вважається, що
КА сприяють не біосинтезу, а виділенню реніну з ре�
нінових гранул. Одночасно ангіотензин ІІ (АП) –
трофічний гормон, стимулює вивільнення КА з мозкової
речовини надниркових залоз, полегшує передачу в
гангліях, що супроводжується інтенсифікацією біосин�
тезу білка [6]. Багатокомпонентна система РААС при
ХСН підтримує зв’язок із САС не тільки через ренін, але
й через альдостерон, виявляючи тісні кореляційні зв’язки



між останнім і КА [6]. АП діє атерогенно, стимулює
міграцію макрофагів і нейтрофільних гранулоцитів у
судинну стінку, підвищує окиснення холестерину і ліпо�
протеїдів низької щільності, що призводить до ендо�
теліальної дисфункції з порушенням вивільнення оксиду
азоту й активацією могутнього вазоконстрикторного
агента ендотеліну�1, цитокінів і факторів росту, що гра�
ють важливу роль у тромбоутворенні, разом з КА зумов�
лює структурні зміни типу гіпертрофії гладких м’язів сер�
ця і судин, стимулює затримку натрію і води в організмі,
зниження фібринолітичної активності крові [12]. 

При прогресуванні ХСН ІІА стадії негативний досто�
вірний кореляційний зв’язок КАП та ПІ і ТЧ свідчить про
участь РААС у триваючих процесах гіпер� і гіпокоагу�
ляційних зрушень і існуючі компенсаційні можливості
кори надниркових залоз. Беручи до уваги, що на про�
дукцію альдостерону впливають АП, ангіотензин III, іони
калію, допамін, серотонін і натрій [6], перерозподіл внут�
рішньосудинного натрію і води в міжклітинному просто�
рі, рівень кореляційних стосунків між показниками
окремих компонентів РААС та гемостазу свідчить про
активізацію кори надниркових залоз, що, ймовірно, є
складовою механізму загальної адаптації, гомеостатичних
реакцій, спрямованих на компенсацію кровообігу в умо�
вах лабільності недостатності кровообігу. При цьому
можливо і таке тлумачення виявленого факту: ініціація
синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортан�
ня у хворих на ХСН супроводжується активацією функ�
ції кори надниркових залоз, яка реагує на зміну гемо� і
гомеостазу. Про взаємини РААС і системи згортання
свідчать також дані про несприятливий гемодинамічний
вплив між ацетилсаліциловою кислотою (АСК) та
інгібіторами АПФ (іАПФ): у пацієнтів, якиі отримували
АСК та іАПФ, смертність не знижувалася, ефективність
іАПФ при сполученні їх з АСК зменшувалася, спосте�
рігалося погіршення перебігу захворювання [9]. 

При ХСН ІІБ–ІІІ стадії позитивний кореляційний
зв’язок АРП з ЧР, на наш погляд, характеризував участь
системи РААС у процесах гемокоагуляції і у регуляції
гомеостазу кальцію при декомпенсації кровообігу.
Ключова система, що бере участь у розчиненні тромбу, –
система активації неактивного проферменту плазміноге�
на в плазмін. Рівень головного інгібітора активатора
плазміногена 1�го типу (ІТАП�1) у плазмі крові корелює
з КАП і АРП [15]. Блокада АПФ збільшує продукцію
плазміногена, який бере участь у розчиненні тромбу, в
культурі ендотеліальних клітин. АПФ діє протромбо�
тично, збільшує експресію ІТАП�1 і пригнічує продукцію
тканинного активатора плазміногена [14], що може
відігравати визначену роль у розвитку гемостазіологічної
дисфункції. Терапія іАПФ супроводжується зниженням
рівня як норадреналіну у плазмі крові [6], так і базальної
експресії ІТАП�1 ендотелієм судин і достовірним змен�
шенням щільності α2�адренорецепторів тромбоцитів.

Зміни рівня кореляційних стосунків між активністю
РААС та показниками гемокоагуляції дозволяють при�
пустити участь цієї системи в регуляції гемостазу і
зробити висновок про взаємозв’язок досліджених систем
у розвитку ХСН. Результати досліджень є свідченням
окремої ролі ферменту реніну і гормону альдостерону у
формуванні гемокоагуляційних порушень, що також
обумовлюють ту чи іншу тяжкість ІХС і ХСН. 

Висновки
1. У міру зростання тяжкості хронічної серцевої не�

достатності, обумовленої ішемічною хворобою серця,
змінюється рівень кореляційних стосунків між активні�
стю ренін�ангіотензин�альдостеронової та гемокоагуля�
ційної систем.

2. У хворих на хронічну серцеву недостатність І стадії
визначається прямий достовірний взаємозв’язок кон�
центрації альдостерону та фібриногену. 

3. При хронічній серцевій недостатності ІІА стадії спо�
стерігається негативна достовірна кореляція концент�
рації альдостерону з протромбіновим індексом і тром�
біновим часом.

4. Хронічна серцева недостатність ІІБ–ІІІ стадії харак�
теризується достовірною позитивною залежністю актив�
ності реніну від часу рекальцифікації. Перспективами по�
дальшого розвитку наукового дослідження є визначення
впливу нейроендокринної регуляції на систему гемокоа�
гуляції у хворих на атеросклероз – ІХС–ХСН з метою
вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на
поліпшення якості лікування і попередження прогресу�
вання цього процесу.
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Корреляционные взаимоотношения ренин*ангиотензин*альдостероновой и гемоко*
агуляционной систем при хронической сердечной недостаточности, обусловленной
ишемической болезнью сердца 
Н.Г. Малюкова 
РЕЗЮМЕ. На основании исследования 60 больных выявлено, что с увеличением тяжести
хронической сердечной недостаточности (ХСН), обусловленной ишемической болезнью сердца,
изменяются корреляционные отношения между активностью ренин!ангиотензин!альдостероновой
и гемокоагуляционной систем. У больных с ХСН І стадии наблюдается прямая достоверная взаи!
мосвязь концентрации альдостерона и фибриногена, ІІА стадии – отрицательная достоверная кор!
реляция уровня альдостерона и протромбинового индекса и тромбинового времени, ІІБ–ІІІ стадии –
достоверная положительная зависимость активности ренина и времени рекальцификации. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ренин$ангиотензин$альдостероновая
система, гемокоагуляционная система.

Correlation mutual relations of the renin*angiotensin*aldosteron and hemocoagulative
systems at the chronic heart failure, the caused ischemic heart disease
N.G. Malukova 
SUMMARY. On the basis of research of 60 patients it is revealed, that with increase in weight of the
chronic heart failure, the caused ischemic heart disease, there is a change of correlation attitudes
between activity of the renin!angiotensin!aldosteron and hemocoagulative systems. At І stage sick of
chronic heart failure the direct authentic interrelation of concentration aldosterons with fibrinogen, ІІА
stages – negative authentic correlation of a level aldosterons with prothrombin index and thrombin
time, ІІБ–ІІІ stages – authentic positive dependence of activity renins with time recalcification is
observed.
Key words: chronic heart failure, renin$angiotensin$aldosteron system, hemocoagulative system.
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Порушення обміну
тригліцеридів у хворих 
на гострий Q*інфаркт міокарда
та ефективний спосіб їх корекції 

На сьогодні зв’язок рівня тригліцеридів (ТГ) крові з
ризиком ішемічної хвороби серця (ІХС) остаточно не до�
ведений, на відміну від таких показників ліпідного обміну,
як холестерин ліпопротеїдів низької і високої щільності
(ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ). Роль ТГ в атерогенезі є супереч�
ливою і неоднозначною. Остання ще й досі залишається
клінічною загадкою, над розв’язанням якої світова наука
працює протягом останніх 40 років. Однак існують докази
того, що підвищений рівень ТГ у сироватці крові збільшує
ризик основних серцево�судинних захворювань (ССЗ).
Результати метааналізу 17 проспективних досліджень
(57 000 пацієнтів) показали, що підвищення концентрації
ТГ у сироватці крові на 1 ммоль/л (88,6 мг/дл) зумовлює
відносний ризик виникнення ССЗ у 1,32 чоловіка та 1,76
жінки [17]. Рівень ТГ натще [13] та постпрандіальний [23]
суттєво пов’язаний з ризиком інфаркту міокарда (ІМ) в

майбутньому. Багаті на ТГ ліпопротеїди відіграють важ�
ливу роль у прогресуванні ІХС, особливо за наявності
ангіографічних ознак стенозу коронарних артерій менш
ніж на 50% їхнього просвіту [20]. 

Таким чином, лікування, спрямоване на зниження рів�
ня ТГ, а саме – дієта, помірні фізичні навантаження і від�
повідна фармакотерапія, можуть суттєво знизити ризик
виникнення і прогресування ІХС. З цією метою в ком�
плексній терапії ІХС можна з успіхом застосовувати
препарати ω3�поліненасичених жирних кислот (ω3�ЖК)
[9]. Ці лікарські засоби створені на основі продуктів
природного походження: деяких видів морської риби
(скумбрія, сардина, палтус) та молюсків. У їхньому жирі
міститься значна кількість ω3�ЖК. Найбільшу цінність
серед них мають ейкозопентаєнова і декозогексаєнова
кислоти [5]. 
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РЕЗЮМЕ
З метою з’ясування стану обміну тригліцеридів (ТГ) у хворих на інфаркт міокарда (ІМ), залежно від
наявності чи відсутності у них супутнього цукрового діабету (ЦД) 2!го типу, обстежено 267 хворих на
гострий Q!ІМ віком від 22 до 76 років (середній вік – 54,6±9,8 року). Оцінено ефективність впливу на
підвищений рівень ТГ препаратів ωω3!поліненасичених жирних кислот (ωω3!ЖК) у поєднанні із симваста!
тином (у 39 осіб) порівняно з монотерапією симвастатином (у 37 осіб). В результаті дослідження ви!
явлено, що за наявності супутнього ЦД 2!го типу у хворих на гострий ІМ спостерігається значно більш
виражений атерогенно змінений обмін ТГ як одна з основних ознак формування у них діабетичної
дисліпідемії. Порівняно з монотерапією статинами застосування в комплексі з ними препаратів ωω3!ЖК
(епадол) значно покращує результати ліпідокоригуючої терапії, сприяючи більш інтенсивному знижен!
ню основних показників обміну ТГ у хворих на ІМ з підвищеним цільовим рівнем останніх або гіпер!
тригліцеридемією. Поєднане вживання препаратів ωω3!ЖК та симвастатину значно покращує результати
тримісячної реабілітації хворих після перенесеного ІМ і, порівняно з монотерапією симвастатином,
більш суттєво поліпшує їхнє самопочуття та підвищує толерантність до фізичного навантаження. 

Ключові слова:
інфаркт міокарда, цукровий діабет, симвастатин, ωω3$поліненасичені жирні кислоти.
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Результати великих епідеміологічних досліджень, а
саме MRFIT [8], The Honolulu Heart Study [21], The Nurses
Health Study [18] показали, що серцево�судинна
захворюваність і смертність обернено пропорційні вмісту в
раціоні людей ω3�ЖК. У ескімосів острова Гренландія, які
споживають продукти, збагачені ω3�ЖК, відзначено нижчу
смертність від ІХС, порівняно з аналогічним показником у
європейського материкового датського населення [4].
Найбільш виражений ефект споживання багатої на ω3�ЖК
риби, що виявлявся у запобіганні прогресування ІХС,
встановлено у рандомізованому дослідженні DART (Diet
and Reinfarcton Trial, 1989) [6]. У чоловіків, харчовий ра�
ціон яких включав морські продукти, що містять ω3�ЖК,
спостерігалось зниження смертності від гострого ІМ на
29% порівняно з таким у групі контролю. У дослідженні
GISSI встановлено, що вживання 1 г ω3�ЖК щодня про�
тягом 3,5 року сприяло зниженню частоти смерті, випадків
нефатального ІМ та інсульту на 15% (р=0,023) [14]. На
основі всіх цих матеріалів Американська кардіологічна
асоціація [19] рекомендує всім пацієнтам з діагностованою
ІХС щоденно приймати ω3�ЖК. Ці лікарські засоби мають
низку корисних властивостей щодо позитивного впливу на
серцево�судинну систему: антитромботичну та гіпотензив�
ну дію, антиаритмічний ефект і особливо – здатність до
суттєвого зниження вмісту ТГ у крові [2, 5, 16, 22].

На основі аналізу понад 70 клінічних спостережень
[16], проведених співробітниками AHRQ [10], зроблено
висновок, що вживання ω3�ЖК сприяє вираженому і
стійкому зниженню рівня ТГ, що корелює з дозою остан�
ніх. Так, прийом ω3�ЖК у дозі 2–4 г сприяє зниженню
вмісту ТГ на 20–50% [24] і рекомендується всім хворим з
гіпертригліцеридемією.

Мета дослідження – з’ясувати стан обміну ТГ у хворих
на гострий ІМ, залежно від наявності чи відсутності у них
супутнього цукрового діабету (ЦД) 2�го типу, а також
оцінити вплив на гіпертригліцеридемію препаратів ω3�ЖК
при їх поєднаному застосуванні із симвастатином.

Матеріали і методи дослідження
Повне клінічне дослідження ліпідного спектра крові

проведено у 267 хворих на гострий Q�ІМ віком від 22 до
76 років (середній вік – 54,6±9,8 року), яких було
поділено на дві групи. Першу (І) групу склали 127 хворих
на ІМ без ЦД, другу (ІІ) – 142 хворих на гострий ІМ та
супутній ЦД 2�го типу. Аналіз показників обміну ТГ про�
водили серед хворих обох груп, рівень тригліцеридемії
яких перевищував 1,7 ммоль/л (150 мг/дл), а саме – у 48
осіб І групи (середній вік – 46,5±1,42 року) та 74 хворих
ІІ групи (56,9±1,24 року). 

Діагноз ІМ встановлювали на підставі клінічних,
електрокардіографічних та біохімічних (ензимологічних)
критеріїв відповідно до рекомендацій Європейського
товариства кардіологів (1999). Діагноз ЦД – на основі
анамнестичних даних та у разі неодноразового виявлення

глікемії натще 7,0 ммоль/л і вище або глікемії при
випадковому дослідженні 11,1 ммоль/л і вище. 

У перші 1–2 доби ІМ у пацієнтів зранку натще про�
водили забір венозної крові для визначення рівня основ�
них показників ліпідного обміну ТГ. Дослідження здій�
снювали на біохімічному аналізаторі ФП�901 (Фінляндія).
Визначали основні показники ліпідограми, які характери�
зують обмін ТГ: рівень ХС ліпопротеїдів дуже низької
щільності (ХС ЛПДНЩ, ммоль/л), ХС ліпопротеїдів
високої щільності (ХС ЛПВЩ, ммоль/л), ТГ (ммоль/л),
хіломікронів (ХМ, %), ХС неліпопротеїдів високої щільно�
сті (ХС не�ЛПВЩ, ммоль/л), індекс ТГ/ХС ЛПВЩ (од.).

Ефективність ліпідокоригуючої терапії оцінювали серед
хворих на ІМ з підвищеним рівнем ТГ (з і без супутнього
ЦД 2�го типу), розділивши їх на дві підгрупи методом
випадкової виборки. У підгрупу А включені 37 хворих, які
приймали лише симвастатин, у підгрупу В – 39 пацієнтів,
які отримували комбіновану терапію препаратами ω3�ЖК
та симвастатином. Симвастатин призначали по 10–20 мг
на добу (залежно від вираженості дисліпідемії), починаю�
чи з 1–2�ї доби перебування в стаціонарі. Не пізніше 14�ї
доби розвитку ІМ (переважно до 10�ї доби), крім базисної
терапії, призначали епадол, який містить не менше 45%
ПНЖК омега�3 (АТ «Київський вітамінний завод»), по
1500 мг (по 1 капсулі (500 мг) 3 рази на добу). Базисна те�
рапія включала нітрати, бета�адреноблокатори, інгібітори
ангіотензинперетворювального ферменту, антиагреганти,
триметазидин. Пацієнти із супутнім ЦД 2�го типу прийма�
ли за показаннями інсулін короткої дії і/або пероральні
цукрознижувальні засоби. Дози препаратів протягом 3 міс
дослідження суттєво не змінювалися. 

Повторні дослідження ліпідного спектра крові прово�
дили через 3 міс від початку терапії епадолом та симва�
статином. Ефективність лікування оцінювали як процент
змін (∆%) середніх рівнів ТГ, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПДНЩ,
індексу ТГ/ХС ЛПВЩ, ХС не�ЛПВЩ та ХМ між їхніми
вихідними величинами, встановленими протягом перших
діб ІМ, і значенням в кінці 3�го місяця лікування. Пе�
реносимість запропонованої терапії визначали за часто�
тою виникнення і характером побічних ефектів протягом
усього періоду лікування. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Аналіз показників ліпідного спектра крові 267 обсте�

жених хворих на ІМ показав, що підвищення рівня ТГ
понад 1,7 ммоль/л достовірно частіше спостерігалося
серед хворих на ІМ і ЦД 2�го типу (ІІ група), де їх частка
досягала 52,1% (74 особи), тоді як у пацієнтів без ЦД
(І група) – лише 34,5% (48 осіб), р<0,05. 

У всіх хворих з підвищеним рівнем ТГ проаналізовано
середні рівні основних показників його обміну. Встанов�
лено, що їх вміст у крові пацієнтів ІІ групи значно пере�
вищує такий у хворих І групи. Так, якщо серед пацієнтів
І групи середній рівень ТГ становив 2,14±0,05 ммоль/л,



то у хворих ІІ групи – 2,31±0,06 ммоль/л (р<0,05); ХС не�
ЛПВЩ відповідно – 4,62±0,15 (І) і 4,98±0,15 ммоль/л
(ІІ) (р<0,05); ХМ – 2,14±0,10 (І) і 2,44±0,08% (ІІ)
(р<0,05); індекс ТГ/ХС ЛПВЩ – 1,93±0,07 (І) і 2,18±0,06
од. (ІІ) (р<0,05). Водночас у хворих ІІ групи, порівняно з
пацієнтами І, спостерігали дещо нижчий середній рівень
ХС ЛПВЩ, який становив відповідно 1,08±0,02 (І) і
1,12±0,02 ммоль/л (ІІ) (р>0,05). Щодо показника ХС
ЛПДНЩ, який містить не тільки ТГ, але й значну
кількість ХС, то його рівень у групі хворих на ІМ і ЦД 2�го
типу (ІІ) достовірно перевищував такий у пацієнтів з ІМ
без ЦД (І), досягаючи відповідно 0,99±0,03 (ІІ) і
0,92±0,03 ммоль/л (ІІ) (р>0,05) (табл. 1). 

Отже, значно більш виражений атерогенно змінений об�
мін ТГ спостерігався у хворих на гострий ІМ за наявності у
них супутнього ЦД 2�го типу (ІІ група). Ці дані співпа�
дають з результатами інших дослідників, які констатують
подібні закономірності. Згідно з їхніми даними, у хворих
на ЦД, насамперед 2�го типу, значно підвищений рівень ТГ
у крові [1, 15]. ЦД спричинює виникнення особливих змін
ліпідного обміну, які призводять до формування так званої
діабетичної дисліпідемії. Одним з її основних критеріїв,
поряд зі зниженням рівня ХС ЛПВЩ та збільшенням
малих щільних частинок ЛПНГ фенотипу В при відносно
невисокому вмісті ХС ЛПНЩ, є підвищення вмісту ТГ та
ЛПДНЩ – основних носіів ТГ [15]. 

На сьогодні відсутні чіткі європейські рекомендації
щодо цільових рівнів ТГ. Однак концентрація ТГ певною
мірою може використовуватись як маркер підвищеного
ризику ІХС. Так, рівень ТГ вище 1,7 ммоль/л (150 мг/дл)
вважають маркером збільшеного серцево�судинного
ризику [11], що необхідно враховувати при призначенні
відповідної ліпідокоригуючої терапії.

Відомо, що ω3�ЖК мають здатність знижувати рівень
загального ХС, зменшувати синтез ХС ЛПНЩ і ТГ в пе�
чінці, пригнічувати продукцію апоВ і апоЕ [7], попе�
реджати розвиток «хіломікронемічного синдрому», запо�
бігати формуванню V типу гіперліпідемії [7, 26]. Одно�
часне застосування статинів та ω3�ЖК в дієті пришвид�

шує процеси стабілізації атеросклеротичних бляшок у
пацієнтів з високим коронарним ризиком. Така комбіна�
ція діє ефективніше, ніж ізольоване вживання цих лікар�
ських засобів. Їх поєднане вживання достовірно зменшує
смертність від ІХС внаслідок гальмування процесів
атеро� і тромбогенезу [3]. Доведено здатність ω3�ЖК по�
переджувати розвиток початкових етапів атеросклеро�
тичного ураження судин, зменшувати вираженість наяв�
них ознак атеросклерозу і запобігати виникненню ресте�
нозу після ангіопластики [25]. Тривале вживання ω3�ЖК
збалансовує жирний кислотний склад фракцій ліпідів в
атеросклеротичній бляшці. В артеріях зменшується як
загальна кількість бляшок, так і потенційно небезпечних
атеросклеротичних бляшок з тонким покриттям та
ознаками запалення [2]. Іншим, але не менш важливим
механізмом гальмування процесу атерогенезу в судинах
під дією дієти, багатої ω3�ЖК, є сповільнення вільноради�
кальних процесів у моноцитах, внаслідок чого вони не
перетворюються у макрофаги, пригнічується їхня здат�
ність до поглинання окисленого ХС ЛПНЩ [12].

Результати нашого дослідження довели, що через 3 міс
ліпідокоригуючої терапії достовірно покращився стан об�
міну ТГ у пацієнтів обох підгруп (р<0,05) (табл. 2). Водно�
час у кінці терміну лікування виявлено суттєву різницю
між показниками обміну ТГ у пацієнтів підгруп А і В. Так,
якщо на початку лікування (1�ша–2�га доба перебування в
стаціонарі) середні рівні основних показників обміну ТГ у
хворих двох підгруп були практично однаковими, то в
кінці його терміну у пацієнтів підгрупи В спостерігалось
більш значне та достовірно значуще зниження досліджува�
них показників, порівняно з підгрупою А. 

Наприклад, середній рівень ТГ, який до початку ліпі�
докоригуючої терапії становив 2,24±0,08 ммоль/л у під�
групі А та 2,25±0,07 ммоль/л у підгрупі В, через 3 міс ліку�
вання симвастатином знизився до 1,93±0,09 ммоль/л (А), а
в комплексі з препаратами ω3�ЖК – до 1,70±0,09 ммоль/л
(В), що достовірно нижче, ніж в пігрупі А (р<0,05). Подібні
закономірності спостерігаються при аналізі інших
показників обміну ТГ. У кінці терміну лікування практич�
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Таблиця 1

Показники обміну ТГ у хворих на Q!ІМ з тригліцеридемією вище 1,7 ммоль/л залежно 
від наявності чи відсутності супутнього ЦД 2!го типу

Примітка: * – статистично значуща різниця (p<0,05) між показниками І і ІІ груп дослідження.
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но однаковий у двох підгрупах початковий рівень ХС
ЛПДНЩ знизився до 0,93±0,03 ммоль/л при монотерапії
симвастатином (А) і до 0,83±0,04 ммоль/л – при його по�
єднанні з препаратами ω3�ЖК (В), індекс ТГ/ХС ЛПВЩ –
відповідно до 1,62±0,05 (А) і 1,39±0,06 од. (В), р<0,05; ХС
не�ЛПВЩ – до 4,53±0,05 (А) і 4,01±0,17 ммоль/л (В),
р<0,05; ХМ – до 2,11±0,08 (А) і 2,01±0,09% (В), р>0,05.
Вміст ХС ЛПВЩ – навпаки, зріс у двох підгрупах, причо�
му виявився дещо вищим серед хворих підгрупи А по�
рівняно з пацієнтами підгрупи В (р>0,05) (див. табл. 2). 

Таким чином, порівняно з монотерапією статинами,
застосування в комплексі з ними препаратів ω3�ЖК
(епадол) значно покращує результати ліпідокоригуючої
терапії, сприяючи більш інтенсивному зниженню основ�
них показників обміну ТГ у хворих на ІМ з підвищеним
цільовим рівнем останніх.

У підгрупі хворих, які крім симвастатину вживали
препарати ω3�ЖК (В), відзначено також і більш виражену
позитивну клінічну динаміку порівняно з особами під�
групи А, яким призначали монотерапію симвастатином.
Вже в кінці 1�го місяця лікування у пацієнтів підгрупи В
значно зменшилась кількість скарг, збільшилася їхня
фізична і розумова працездатність, зросла толерантність
до фізичного навантаження в 1,8 разу (р<0,05). Ця тен�
денція підтверджувалась і у більш пізні терміни реабілі�
тації хворих після перенесеного ІМ. Так, за даними 6�хви�
линного тесту ходьби, пацієнти підгрупи В, які протягом
3 міс приймали препарати ω3�ЖК, проходили значно
більшу відстань, ніж хворі підгрупи А (табл. 3).

Поєднаний прийом епадолу в дозі 1500 мг/добу і сим�
вастатину по 10–20 мг/добу протягом 3 міс переносився
хворими задовільно. На початку лікування у 4 (10,3%) хво�
рих спостерігались диспептичні явища у вигляді незначної
нудоти, 3 (7,8%) скаржились на відригування «риб’ячим

жиром», у 3 (7,8%) осіб спостерігалось нетривале послаб�
лення випорожнень. У подальшому всі ці явища зникли
без корекції доз лікарських засобів. У жодного з хворих
виникнення диспептичних побічних ефектів на фоні
застосування цих препаратів не потребувало їх відміни. 

Також не було встановлено погіршення глікемічного
профілю у хворих на ЦД 2�го типу на фоні вживання ω3�
ЖК. Погіршення функціональних проб печінки (зростан�
ня рівня аланінамінотрансферази та γ�глутамілтранспеп�
тидази не спостерігалось. На нашу думку, суттєвому погір�
шенню функції печінки, особливо у пацієнтів з порушеною
її функцією (наявність ЦД, зловживання алкоголем та з
іншими токсичними речовинами тощо) запобігає поєднане
застосування статинів з лікарськими засобами ω3�ЖК.

Висновки
1. За наявності супутнього ЦД 2�го типу у хворих на

гострий ІМ спостерігається значно більш виражений
атерогенно змінений обмін ТГ як одна з основних ознак
формування у них діабетичної дисліпідемії, що потребує
обов’язкової корекції відповідними лікарськими засобами.

2. Порівняно з монотерапією статинами застосування
в комплексі з ними препаратів ω3�ЖК (епадол) значно
покращує результати ліпідокоригуючої терапії, сприяючи

Примітки: * р<0,05 – достовірність різниці порівняно з вихідним рівнем (1&ша–3&тя доба); ** р<0,05 – достовірність різниці між
групами через 3 міс лікування. 

Таблиця 2

Динаміка показників обміну ТГ у крові у хворих, які перенесли ІМ, через 3 міс лікування симвастатином 
(підгрупа А, n=37) або комбінацією препаратів ωω3!ЖК із симвастатином (підгрупа В, n=39) у порівнянні з їхніми

вихідними рівнями (1!ша–3!тя доба) (М±m)

Примітки: * р<0,05 – достовірність різниці порівняно з
вихідним рівнем (21&ша доба); ** р<0,05 – достовірність
різниці між І і ІІ групами. 

Таблиця 3

Динаміка фізичної активності хворих  
за даними 6!хвилинного тесту ходьби (М±m)



більш інтенсивному зниженню основних показників
обміну ТГ у хворих на ІМ з підвищеним цільовим рівнем
останніх або гіпертригліцеридемії.

3. Поєднане вживання препаратів ω3�ЖК (епадол) та
симвастатину значно покращує результати тримісячної
реабілітації хворих після перенесеного ІМ і, порівняно з
монотерапією симвастатином, більш суттєво поліпшує
їхнє самопочуття та підвищує толерантність до фізичного
навантаження.
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Нарушения обмена триглицеридов у больных с острым Q*инфарктом миокарда и
эффективный способ их коррекции 
В.А. Скибчик, Т.Н. Соломенчук
РЕЗЮМЕ. В целях выяснения состояния обмена триглицеридов (ТГ) у больных с инфарктом мио!
карда (ИМ), в зависимости от наличия или отсутствия у них сопутствующего сахарного диабета (СД)
2!го типа, обследовано 267 больных с острым Q!ИМ в возрасте от 22 до 76 лет (средний возраст –
54,6±9,8 года). Оценена эффективность влияния на повышенный уровень ТГ препаратов 
ωω3!полиненасыщенных жирных кислот (ωω3!ЖК) в сочетании с симвастатином (у 39 лиц) в
сравнении с монотерапией симвастатином (у 37 лиц). В результате исследования оказалось, что при
наличии сопутствующего СД 2!го типа у больных с острым ИМ наблюдается значительно более
выраженный атерогенно измененный обмен ТГ, являющийся одним из основных признаков
формирования диабетической дислипидемии. В сравнении с монотерапией статинами применение
в комплексе с ними препаратов ωω3!ЖК (эпадол) значительно улучшает результаты липидокорриги!
рующей терапии, способствуя более интенсивному снижению основных показателей обмена ТГ у
больных с ИМ с повышенным целевым уровнем последних или гипертриглицеридемией. Соче!
танный прием препаратов ωω3!ЖК и симвастатина значительно улучшает результаты трехмесячной
реабилитации больных после перенесенного ИМ и, сравнительно с монотерапией симвастатином,
более существенно улучшает их самочувствие и повышает толерантность к физической нагрузке. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, сахарный диабет, симвастатин, ωω3$полиненасыщенные
жирные кислоты.

Defects in triglycerides metabolism at patients with acute Q*myocardial infarction: effective
methods of their correction
V.А. Skybchyk, T.M. Solomenchuk
SUMMARY. Was performed an examination of 267 patients with acute Q!myocardial infarction (MI) in
age of 22 to 76 years (average age – 54.6±9.8 years) with the purpose of studying of the state of TG
metabolism and for estimation of influence of 3!omega polyunsaturated fatty acids combination with
simvastatin on elevated levels of TG in patients with acute MI, depending upon a presence or absence of
concomitant type 2 diabetes mellitus (T2DM).
In patients with TG levels exceeding 1.7 mmol/l was conducted analysis of basic TG metabolism indexes:
TG, HDL cholesterol, VLDL cholesterol, index of TG/HDL!cholesterol, non!HDL cholesterol, chylomicrones,
and estimation of efficiency of two variants of three months hypolipidemic pharmacotherapy
(monotherapy with simvastatin in 37 persons or combined use of simvastatin with 3!omega
polyunsaturated fatty acids in 39 persons).
In a result of research, was determined that presence of the concomitant T2DM in patients with acute MI is
seen considerably more expressed aterogeno!changed metabolism of TG, as one of basic signs of forming at
them of diabetic dyslipidemia, that needs obligatory correction by the proper medications. In comparison
with statin monotherapy application in a complex with them of preparations of 3!omega polyunsaturated
fatty acids (epadol) considerably improves the results of hypolipidemic therapy, helping to decline more
intensively basic TG metabolism indexes in patients with MI with their levels elevated over baseline or with
hypertriglyceridemia. Combined use of 3!omega polyunsaturated fatty acids with simvastatin considerably
improves the results of three months rehabilitation of patients after MI, and in comparison with simvasta!
tin monotherapy, more substantially improves their condition and tolerance to the physical examinations.
Key words: myocardial infarction, simvastatin, diabetes mellitus 3$omega polyunsaturated fatty acids.
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Вступ
Останніми роками інтерес до використання препаратів

поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) зростає не
тільки в терапевтичній, але й в хірургічній практиці. Така
популярність обумовлена, очевидно, низкою властиво�
стей, що визначають стосунки між запальним процесом та
системою гемостазу [4]. Статистичні дані останніх років
вказують на те, що частота післяопераційних тромбоем�
болічних ускладнень складає в середньому 30%. Навіть
при локальних формах гнійно�запальних захворювань
спостерігаються порушення гемостатичних механізмів,
що супроводжуються активацією тромбоцитарно�судин�
ної та коагуляційної ланок гемостазу [2]. Виходячи з
цього, застосування препаратів на основі омега�3 ПНЖК
є перспективним напрямком в лікуванні та профілактиці
ускладнень при хірургічній інфекції. 

Діючою основою омега�3 ПНЖК є дві поліненасичені
жирні кислоти – ейкозапентаєнова (ЕПК) та докозагекса�
єнова (ДГК), які в комплексі з омега�6 ПНЖК – арахідоно�

вою кислотою (АК) є попередниками ейкозаноїдів – біоло�
гічно активних речовин, до яких належать простаглан�
дини, тромбоксани і лейкотрієни. Останні відіграють важ�
ливу роль у розвитку інфекційних запальних процесів. 

ПНЖК підлягають біотрансформації ліпооксигена�
зами або циклооксигеназами, що призводить до появи
численних регуляторів клітинних і тканинних функцій.

ПНЖК наявні у фосфоліпідному шарі клітинних
мембран тканин усього організму (в тромбоцитах,
ендотеліальних клітинах, імунопродукуючих клітинах та
ін.). ЕПК та ДГК здатні інгібувати як вивільнення АК із
форсфоліпідів, так і стимулювати обидва шляхи її
перетворення в тромбоксани і лейкотрієни. Згідно з
даними [1, 6], омега�3 ПНЖК витісняють у бета�по�
ложенні фосфоліпідів омега�6 ПНЖК, змінюючи склад
ліпідного матриксу плазмолеми. Внаслідок порушення
ліпідного обміну різко зростає активність циклооксигена�
зи з подальшим збільшенням синтезу АК. Вивільнена АК
стає додатковим джерелом активації тромбоцитів і

Ефективність корекції
місцевого гемостазу 
при обмежених запальних
інфекційних процесах
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При розвитку запальних інфекційних процесів існує прямий кореляційний зв’язок між морфо!
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субстратом для ліпооксигенази лейкоцитів, що призво�
дить до утворення лейкотрієнів, які стимулюють різнома�
нітні патологічні ефекти (вазоспазм, тромбоз, запальний
процес та ін.). При підвищенні вмісту ЕПК і ДГК у крові
і формених елементах суттєво змінюється весь ліпідний
профіль крові і зростає її антиагрегаційний потенціал.

У світовій практиці з профілактичною і лікувальною
метою використовують препарати ЕПА, Промега, Прото�
хол, Епаден, що містять високі концентрації ЕПК і ДГК у
різних співвідношеннях. На сьогодні в Україні розробле�
ний і широко застосовується у практичній медицині
препарат даного класу Теком, який не тільки впливає на
первинну і вторинниу ланки гемостазу, але й виявляє
виражені протизапальні та імуномодулювальні властиво�
сті за рахунок високого вмісту і оптимального співвід�
ношення омега�3 ПНЖК.

Вивчення впливу препарату Теком на систему
локального гемостазу при лікуванні флегмон щелепно�
лицевої ділянки у порівнянні із найбільш широко
застосовуваним антиагрегантом – ацетилсаліциловою
кислотою – стало метою нашого дослідження.

Матеріали і методи дослідження
Лікувальну дію Текому вивчали у 62 пацієнтів із

діагностованими флегмонами крило�нижньо�щелепної
ділянки та підщелепного трикутника (дослідна група).
Контрольна група складалася із 64 пацієнтів з аналогіч�
ним діагнозом, які отримували загальноприйняте ком�
плексне лікування із застосуванням ацетилсаліцилової
кислоти в якості коректора системи локального гемостазу
[5]. Зміни системи локального гемостазу при гострому
запальному процесі визначали у динаміці на 1�шу, 3�тю,
5�ту, 7�му та 12�ту добу лікування. Першою добою
лікування вважали добу ліквідації вогнища запалення
хірургічним методом з подальшим призначенням тради�
ційної медикаментозної терапії. Комплексне дослідження
хворих, які поступали на стаціонарне лікування, вклю�
чало, окрім стандартного клініко�лабораторного обсте�
ження, дослідження порушень тромбоцитарно�судинної
та коагуляційної ланок гемостазу і забір тромбоцитів для
електронно�мікроскопічного дослідження. Для порівнян�
ня використовували показники, отримані при досліджен�
ні крові 30 донорів (норма).

Лабораторна діагностика функціональних властиво�
стей крові включала: дослідження агрегаційної здатності
тромбоцитів за допомогою уніфікованої методики до
апарата агрегометр «Тромліте�1003» (Росія), визначення
адгезивної активності тромбоцитів за методикою
Т.А. Одеської та співавторів у модифікації Кінаха (2000),
часу рекальцифікації плазми за методикою Н. Bergerhof,
L. Roka (1954), підрахунок кількості тромбоцитів у маз�
ках крові за методом Фоніо (1972) та проведення ета�
нолового тесту за Н. Godal та співавторами (1971) у
модифікації В.Г. Личова (1975) [3].

Електронно�мікроскопічне дослідження тромбоцитів
у нормі та за умов їх різних функціональних станів
(дегрануляції, агрегації та дезагрегації) проводили на
електронному мікроскопі ПЕМ�ШОК з прискорюючою
напругою 75 кВ при збільшеннях від 30 до 16 000 разів.
Морфометричний аналіз структури тромбоцитів врахо�
вував кількісний аналіз субклітинних цитоплазматичних
елементів згідно з класифікацією Ю.А. Афанасьєва
(1998), які підраховували за допомогою мірної сіточки
Б.В. Шутки (1984).

Варіаційно�статистичну обробку отриманих морфо�
метричних і лабораторних даних здійснювали за
І.А. Ойвином (1960) з урахуванням індивідуальної і
групової мінливості. Математичну обробку первинних
даних проводили у програмі Microsoft EXCEL на ком�
п’ютері IBM PC із застосуванням пакетів стандартних
програм. 

Результати дослідження та їх обговорення
При традиційному лікуванні флегмон ультраструк�

тура тромбоцитів суттєво відрізняється від такої інтакт�
них кров’яних пластинок, перш за все кількості α�гранул
(таблиця). Близько 52% з них мають нетипову будову, що
проявляється гетерогенністю матриксу, локальним руй�
нуванням зовнішньої мембрани, варіабельністю їх роз�
мірів та форми. Наявні ознаки активації і взаємодії
тромбоцитів з бактеріальними клітинами. Даний процес
характеризується зміщенням грануломеру пластинок до
центру, втратою ними дископодібної форми та появою на
їх поверхні значної кількості псевдоподій різної форми та
розмірів. Агрегати клітин, сформовані кожний з
10–20 тромбоцитів, з усіх боків оточують бактерії. Однак
форма і особливості ультраструктурної організації бакте�
ріальних клітин не дають підстави вважати, що вони під�
даються лізису, тобто бактерії не фагоцитуються тромбо�
цитами, а перебувають між ними. Крім щільних агрегатів,
у яких клітини пов’язані між собою, спостерігається на�
копичення клітин, які топографічно віддалені одна від
одної, але пов’язані між собою довгими тяжами фібри�
нових ниток. Між окремими кров’яними пластинками
відсутні міжклітинні щілини, а їх мембрани в місцях кон�
такту псевдоподій зливаються між собою. Кількість
гранул глікогену різко зменшується, а в окремих
тромбоцитах вони зовсім відсутні. 

В умовах корекції системи локального гемостазу при
інфекційному запальному процесі препаратом Теком
відзначено, що всі тромбоцити мають круглу або еліп�
тичну форму, вміщують добре контуровані, не спаяні між
собою гранули, які рівномірно розташовані у грануло�
мері. У таких тромбоцитах присутні поодинокі псев�
доподії незначних розмірів, зовнішня мембрана зберігає
правильну будову, мітохондрії мають добре збережену
зовнішню триконтурну оболонку і поодинокі кристи. 
α�гранули рівномірно розміщуються в цитоплазмі тром�



боцитів, їх кількість збільшується у порівнянні з поперед�
ньою серією досліджень з 26,94±0,39 (р<0,05) до
32,43±0,92 на 1 тромбоцит (р<0,05). Незначно збільшу�
ється пул δ�гранул. Гранули глікогену мають як дифуз�
ний, так і агрегований характер розподілу. Їх кількість
зменшується. Тромбоцити розташовуються поодиноко
або невеликими групами, при цьому між ними виявляєть�
ся добре виражений міжклітинний простір, завдяки чому
покращуються реологічні властивості крові (рис. 1).

Щодо зміни функціональних властивостей тромбоци�
тів у часі після лікування флегмон стандартним методом
та з використанням Текому, то нами відзначено, що у
першому випадку час агрегації тромбоцитів подовжу�
вався тільки після 7�ї доби і досягав значень, характерних
для здорових людей, після закінчення курсу лікування,
тобто на 12�ту добу, тоді ж як при застосуванні Текому
подовження часу агрегації тромбоцитів відзначалося вже
на 5�ту добу, а його стабілізація – на 7�му (рис. 2).

На фоні стандартного лікування спостерігався досить
високий рівень адгезивних властивостей тромбоцитів, мак�
симальне значення якого (86,59%) припадало на 7�му добу.
При застосуванні Текому такий рівень був значно нижчим:
його максимальна величина складала 55,93% і спостері�
галася на 5�ту добу лікування і до його завершення змі�
нювалася незначно. Така стабільність досліджуваного яви�
ща пояснюється позитивним впливом Текому на процеси
відновлення структурної цілості судинної стінки після її
травматизації під час хірургічного втручання і відновлен�
ням репаративних властивостей судинного ендотелію. 

Стабілізація адгезивних властивостей кров’яних пла�
стинок при стандартному лікування відбувалася тільки
на 12�ту добу (рис. 3).

Активація тромбоцитів стимулювалася підвищенням
концентрації іонів кальцію у крові. Функціональним
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Таблиця
Кількість внутрішньоклітинних органел в одному тромбоциті при обмеженому запальному процесі в умовах

застосування різних антиагрегантів у схемі лікування 

Примітка: достовірність різниці між інтактним тромбоцитом і тромбоцитом в умовах запального процесу (*р<0,05); за умов різних
методів лікування (** р<0,05).

Рис. 1. Стан агрегації тромбоцитів (1) до лікування (а) та на третю

добу лікування з використанням ацетилсаліцилової кислоти (б) та

Текому (в)

а б

в

Рис. 2. Динаміка змін показника адгезії тромбоцитів (у хвилинах) при

різних видах лікування флегмон
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відображенням такого процесу є показник зміни часу
рекальцифікації плазми, скорочення якого свідчить про
підвищення тромбоцитарної активності. Початок розвит�
ку запального процесу характеризувався значним змен�
шенням часу рекальцифікації плазми, що є свідченням
високої активності кров’яних пластинок. Корекція місце�
вого гемостазу за рахунок використання ацетилсаліци�
лової кислоти незначно впливала на підвищення даного
показника, який до закінчення курсу лікування залишав�
ся у 1,5 разу нижчим у порівнянні з нормою. Засто�
сування Текому в якості дезагреганта значно сповіль�
нювало час рекальцифікації плазми, який на 5�ту добу
навіть перевищував показник, характерний для норми, а
на 7�му – зрівнявся з ним (рис. 4).

Зменшення кількості тромбоцитів, яке спостерігалося
у більшості хворих з гострими запальними процесами, є
наслідком скритої гіперагрегації, яка активується наявні�
стю в плазмі крові великої кількості її стимуляторів
(АДФ, тромбіну, серотоніну та ін.). Даний процес чітко
простежувався у наших дослідженнях, коли на 1�шу добу
лікування флегмон спостерігалося зменшення кількості
тромбоцитів майже на третину (265,48±36,59×10–9, у нор�
мі – 320,53±50,84×10–9), а на 3�тю–5�ту добу лікування їх
кількість зменшувалася вдвічі. Поряд з цим на фоні за�
стосування Текому, починаючи з 5�ї доби, кількість тром�

боцитів починала поступово збільшуватися, а їх повне
кількісне відновлення відбувалося на 12�ту добу.

Важливим показником ступеня активності коагуля�
ційної ланки системи локального гемостазу служить роз�
чинний фібрин, який маніфестується етаноловим тестом.
Поява такого фібрину в плазмі крові є раннім маркером
патологічної активації системи зсідання крові та зни�
ження в ній рівня інгібіторів. На початку розвитку за�
пального процесу тільки у 5 хворих виявлено позитивний
етаноловий тест. У процесі формування інфекційного
процесу кількість таких пацієнтів значно збільшилася і
досягла на 3�тю добу 70%. При застосуванні загально�
прийнятого методу корекції гемостазу в усіх досліджува�
них хворих виникли ознаки ДВЗ�синдрому, що супро�
воджувався лізисом фібрину. До закінчення курсу
лікування кількість таких хворих зменшилася до 40%.
Завдяки застосуванню для корекції місцевого гемостазу
препарату Теком одразу зупинився процес патологічної
активації системи згортання крові, внаслідок чого у крові
хворих зменшилася кількість фібрин�мономеру і стабі�
лізувався коагуляційний гемостаз.

Висновки 
Підводячи підсумок дослідження, можна сказати, що

при гострих запальних інфекціях існує прямий кореля�
ційний зв’язок між морфологічними, морфометричними
та функціональними параметрами тромбоцитів, що від�
бивається на реологічних властивостях крові, характери�
зуючи таким чином стан системи локального гемостазу.

Теком і ацетилсаліцилова кислота, що використову�
ються в якості антиагрегантів при лікуванні гострих за�
пальних процесів, виявляють неоднозначний вплив як на
морфофункціональну структуру тромбоцитів, так і на
обидві ланки гемостазу. При традиційному антибакте�
ріальному лікуванні тромбоцити перебувають в активо�
ваному стані з ознаками високої агрегаційної здатності.
При дії препарату Теком відновний процес морфофунк�
ціональних властивостей тромбоцитів характеризується
поступовою стабілізацією у більш ранні терміни ліку�
вання за рахунок пригнічення процесів дегрануляції та
агрегації тромбоцитів.

Теком як коректор місцевого гемостазу, у порівнянні з
ацетилсаліциловою кислотою, має достовірно більш ви�
ражений терапевтичний ефект щодо відновлення тром�
боцитарно�судинного та коагуляційного гемостазу. Його
використання приводить до зсуву рефракційного періоду
і відновлення функціональних показників крові у більш
ранні терміни лікування.

Отримані дані щодо антиагрегантних властивостей
препаратів на основі ПНЖК сприяють не лише уточнен�
ню механізмів їх впливу на систему місцевого гемостазу,
а й подальшій розробці, вдосконаленню і впровадженню в
практику нових методів лікування та профілактики
ускладнень при хірургічній інфекції.

Рис. 3. Динаміка змін показника адгезії тромбоцитів (%) на фоні різних
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Рис. 4. Динаміка змін показника часу рекальцифікації плазми крові при

різних видах лікування флегмон

  

88,09

56,34

93,23

112,59

79,06

70,26
66,3665,48

130,43

104,33

0

 

20

 

40

60

80

100

120

140

13ша

 

33тя

 

53та 73ма 123та

Доба лікування

с

Традиційне лікування Лікування, поєднане з Текомом



88

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2’ 2006 КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

Список літератури
1. Гаврысюк В.К., Панащук И.А., Лещенко С.И.,

Морская Н.Д., Дзюблик Я.А. Влияние препарата
Теком�А на агрегационную способность тромбоцитов
in vitro // Укр. пульмонол. журн. – 2000. – № 3. –
С. 40–41.

2. Дзісь Є.І., Томашевська О.Я. Гемостазіологічні
підходи до діагностики тромботичних ускладнень //
Кровообіг та гемостаз. – 2004. – № 2–3. – С. 27–33.

3. Козинец Г.И. Физиологические системы организма
человека, основные показатели. – М.: Триада�Х,
2000. – 336 с.

4. Петрищев Н.Н., Воложин А.И. Типовые формы
нарушения гемостаза в общеклинической и стомато�
логической практике // Патол. физиология. – Т. 2. –
М.: МЕДпресс, 2000. – С. 80–140.

5. Руководство по хирургической стоматологии и
челюстно�лицевой хирургии / Под ред. В.М. Безру�
кова, Т.Г. Робустовой. – М.: Медицина, 2000. – Т. 1. –
771 с.

6. Smeets E.F., Zwaal R.F., Bevers R.F. Migration of
membranouse phospolipid from human thrombocytes //
Biochemistry. – 1996. – Vol. 35. – № 24. – Р. 7631–
7634.

Эффективность коррекции местного гемостаза при ограниченных воспалительных
инфекционных процессах
В.А. Левицкий, И.В. Билоус, О.Т. Билоус, И.В. Левицкий
РЕЗЮМЕ. При развитии воспалительных инфекционных процессов обнаружена прямая корреля!
ционная связь между морфологическими, морфометрическими и функциональными показателями
тромбоцитов и реологическими свойствами крови, характеризующими состояние системы местного
гемостаза. Результаты комплексного лечения 126 больных с флегмонами челюстно!лицевой
области показали, что использование препарата Теком из ряда полиненасыщенных жирных кислот
с антиагрегационными свойствами сокращает время восстановления морфофункциональных
свойств тромбоцитов и их мембранных комплексов в большей степени, нежели традиционное
лечение. Ультраструктурные и количественные изменения тромбоцитов приводят к восстановлению
показателей тромбоцитарно!сосудистого и коагуляционного гемостаза в более ранние сроки, чем
при использовании в качестве антиагреганта ацетилсалициловой кислоты.
Ключевые слова: острые воспалительные процессы, тромбоциты, местный гемостаз, Теком.

Efficiency of correction of local gemostaza at limited inflammatory infectious processes
V.А. Levitskiy, I.V. Bilous, O.T. Bilous, І.V. Levitskiy
SUMMARY. At development of inflammatory infections is found out direct corelation communication
between morphological, morphometrical and functional indexes of blood platelets and rheological
properties of blood, characterizing the condition of the system of local hemostasis. Complex of medical
treatment of 126 patients with the phlegmons of maxillofacial area showed that the use of the Tekom
preparation from the row of polyunsaturated fatty acids with antiaggregatory properties abbreviated
time of renewal of morphofunctional properties of platelet and their membrane complexes in a greater
degree, than traditional medical treatment. The ultrastructural and quantitative changes of platelets
conduce to renewal of indexes thrombocytely!vascular and coagulative hemostasis in more early terms,
than at the use as antiaggregant acetylsalicylic acid.
Key words: hemostasis inflammatory processes, platelet, local hemostasis, Tekom.
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Широкая распространенность нарушений ритма серд�
ца, в частности над� и желудочковой экстрасистолии, не�
гативные эмоции, возникающие у пациентов, вплоть до
панического страха, с одной стороны, и известные данные
о проаритмогенных свойствах антиаритмических препа�
ратов, с другой стороны, составляют суть дилеммы веде�
ния этой категории больных. В позднем онтогенезе рас�
пространенность нарушений ритма сердца возрастает: в
основе этого процесса лежит совокупность структурно�
функциональных, метаболических, электролитных,
электрофизиологических и других изменений в мио�
карде, обусловленных как возрастными изменениями
сердца и его регуляции, так и патологическими наруше�

ниями, присущими таким широко распространенным
видам возрастзависимой патологии, как ишемическая
болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертензия. Так,
при ИБС желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) – наи�
более часто встречаемая аритмия, которая к тому же яв�
ляется прогностически неблагоприятной [6]. По данным
суточного мониторирования ЭКГ только 15% пациентов с
ИБС не имеют нарушений ритма и проводимости, у
остальных наблюдаются желудочковые аритмии [7].
Достаточно строгие показания к назначению собственно
антиаритмических средств для купирования ЖЭ обус�
ловлены как недостаточно высокой их эффективностью,
так и существенным риском осложнений.

Эффективность нового
препарата Ритмокор®

у  пациентов пожилого 
возраста с ишемической
болезнью сердца, осложненной
желудочковой экстрасистолией

РЕЗЮМЕ
Представлены результаты собственных исследований по применению нового препарата с метабо!
лической активностью Ритмокор® у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца
(ИБС), осложненной желудочковой экстрасистолией. Установлено, что препарат проявляет высокую
антиаритмическую активность, уменьшая количество экстрасистолических комплексов более чем на
50% у 64% пациентов. Терапия Ритмокором® способствовала уменьшению выраженности субъек!
тивной симптоматики как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя, улучшению показа!
телей ЭКГ, возрастанию суммарной амплитуды зубца Т и уменьшению выраженности депрессии
сегмента ST у пациентов с ИБС.
Положительное влияние препарата может быть обусловлено активацией пентозного пути окисле!
ния глюкозы, что обеспечивает улучшение биохимизма миокарда.

Ключові слова: 
Ритмокор®, ишемическая болезнь сердца, экстрасистолия, пентозофосфатный путь окисления
глюкозы.
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Традиционные антиаритмические препараты, приме�
няемые для лечения ЖЭ, лишь в 58,5% случаев ИБС по�
зволяют купировать аритмию [2]. В то же время в
процессе терапии в 5% случаев возникают различные по�
бочные эффекты (кардиальные и некардиальные) [4, 9].
Более того, лишь для амиодарона доказано положи�
тельное влияние на прогноз у пациентов с нарушениями
ритма сердца, особенно при наличии дисфункции левого
желудочка. Однако, к сожалению, и амиодарон не лишен
нежелательных явлений: при достаточно низком
аритмогенном потенциале на первое место выступают его
экстракардиальные негативные эффекты, особенно часто
у лиц пожилого возраста.

Имеющаяся в настоящее время доказательная база о
кардиологических препаратах метаболического действия,
в первую очередь касающаяся триметазидина, вновь
остро поставила вопрос о круге их влияний и сфере при�
менения. Особенно актуален этот вопрос был и остается в
гериатрической кардиологии, где традиционно метабо�
лическая терапия рассматривалась как патогенетически
обоснованная и имеющая широкий спектр показаний
[11]. Сочетание положительных влияний широко приме�
нявшихся калиевой и магниевой солей аспарагиновой,
глютаминовой, оротовой кислот определяло улучшение
двух сопряженных видов обмена – электролитного и
энергетического [1].

Считается, что точкой приложения препаратов мета�
болического действия являются внутримитохондриаль�
ные биохимические реакции [1, 10–12]. К таким препа�
ратам относятся триметазидин и милдронат, оказываю�
щие стимулирующее влияние на процессы гликолиза.
Однако и другие биохимические реакции могут служить
мишенью для воздействия препаратов метаболического
действия. 

Целью настоящего исследования явилось изучение
антиаритмической активности нового отечественного
препарата оригинальной структуры Ритмокора® (АОЗТ
«Фармацевтическая фирма «ФарКоС», Украина) у
пациентов старшего возраста с ИБС. 

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 50 пациентов

(27 мужчин и 23 женщины; средний возраст которых
составил 59,6±3,9 года) с диагнозом ИБС: стабильная
стенокардия напряжения І–ІІ ФК, ЖЭ І–ІІІ градации со�
гласно классификации, предложенной Мyerburg (2001),
где I класс – редкие одиночные мономорфные экстраси�
столы (менее 1 в час), II – нечастые одиночные (1–9 в час)
и ІІІ – умеренно частые экстрасистолы (от 10 до 30 в час).
Диагноз ИБС верифицировался согласно рекомендациям
Украинского общества кардиологов (2002) с реализацией
комплекса клинико�инструментальных методов обследо�
вания. Сопутствующая артериальная гипертензия выяв�
лена у 33 пациентов.

Необходимо отметить, что чем выше был ФК стено�
кардии напряжения у исследумых больных, тем чаще
встречалась ІІІ – наиболее неблагоприятная для прогноза
градация ЖЭ.

Ритмокор® в дозе 2 капсулы 3 раза в день на протя�
жении 21 дня назначали на фоне стабильной базисной
терапии: ежедневно ацетилсалициловая кислота в дозе
100–325 мг/сут и по показаниям нитроглицерин для
купирования приступов стенокардии. 33 пациента допол�
нительно, не менее 2 нед до начала исследования, при�
нимали тиазидные диуретики и/или ингибиторы АПФ
для коррекции АД.

Оценку эффективности Ритмокора® производили на
основании динамики субъективной симптоматики и
данных инструментального исследования. Анализиро�
вали количество эпизодов стенокардии и соответственно
принимаемых таблеток нитроглицерина, выраженность
перебоев в области сердца (в баллах).

Проводили суточное мониторирование ЭКГ на аппа�
рате «Кардиотехника» (Санкт�Петербург), запись стан�
дартной ЭКГ и тест с велоэргометрией. Статистический
анализ включал оценку достоверности данных (М±m) с
помощью коэффициента Стьюдента. Для оценки досто�
верности полученных результатов был принят уровень
значений р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Динамика субъективных симптомов и данных кли�

нико�инструментального исследования свидетельствуют
о наличии значимого антиаритмического эффекта
Ритмокора® при ИБС, осложненной ЖЭ.

На фоне лечения Ритмокором® отмечено улучшение
общего состояния больных: уменьшение общей слабости,
беспокойства, повышение физической работоспособ�
ности.

На основании данных, представленных в табл. 1,
можно резюмировать, что наиболее значимые сдвиги
отмечались со стороны симптомов, связанных с наруше�
нием ритма сердца, – ощущения сердцебиения, перебоев
в области сердца, как в покое, так и при физической на�
грузке. Тенденция к уменьшению количества приступов
стенокардии и количества таблеток нитроглицерина к
окончанию лечения оказалась статистически недостовер�
ной.

Уменьшение субъективных проявлений желудочко�
вой экстрасистолии, касающейся уменьшения ощущения
перебоев в области сердца, коррелировало с данными
холтеровского мониторирования ЭКГ (табл. 2).

При проведении суточного мониторирования ЭКГ
отмечалось уменьшение общего количества ЖЭ. Число
больных, у которых выявлено уменьшение числа ЖЭ
после 3 нед терапии не менее чем на 50%, составило 32
(64%). Достоверное уменьшение частоты регистрации
ЖЭ на фоне терапии Ритмокором® отмечалось при всех
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трех градациях – соответственно на 40,1, 32,8 и 27,5%.
Следует отметить, что в абсолютных величинах анти�
аритмическая эффективность Ритмокора® наиболее
выраженно проявлялась при высоких степенях градаций
ЖЭ. Об этом свидетельствовало уменьшение количества
регистрируемых ЖЭ при I, II и III градациях соответ�
ственно на 6,9±2,8, 55,7±7,2 и 132,0±23,2. 

Имеющаяся прямая зависимость между исходным ко�
личеством ЖЭ и их уменьшением под влиянием лечения
(r=0,42; р<0,05) указывает на повышение эффективности
антиаритмической эффективности Ритмокора® с увели�
чением уровня градации ЖЭ по Мyerburg. Это может
быть обусловлено тем, что прогностически более тяже�
лые желудочковые аритмии возникают при более выра�
женных метаболических нарушениях в миокарде желу�
дочков. О положительном влиянии препарата Ритмокор®

на энергетический метаболизм миокарда свидетельству�
ют данные динамики параметров стандартной ЭКГ
(табл. 3). В частности, на фоне отсутствия сдвигов со
стороны сегмента ST отмечено достоверное повышение
суммарной амплитуды зубца Т.

Хорошо известно, что препараты калия и магния в
виде солей оротовой, аспарагиновой, глютаминовой
кислот рекомендуются для лечения суправентри�

кулярных экстрасистолий [5, 6]. Столь отчетливое анти�
аритмическое действие Ритмокора® при ИБС, осложнен�
ной ЖЭ, у лиц старших возрастных групп может быть
обусловлено его выраженными метаболическими свой�
ствами. Действующим веществом препарата является
пентаоксикапроновая кислота в виде магниевой и калие�
вой солей, обладающая метаболическим, мембраностаби�
лизирующим, антиоксидантным и антиаритмическим
действием [3]. Метаболическая активность препарата об�
условлена активацией пентозного шунта окисления глю�
козы, который является поставщиком энергетических
эквивалентов как для гликолиза, так и для аэробного
окисления. Таким образом, препарат проявляет действие
как в условиях гипоксии, так и при достаточном уровне
кислорода. Это сопровождается активацией окислитель�
но�восстановительных ферментов, повышением внутри�
клеточного уровня АТФ и креатинфосфата. 

В условиях гипоксии и ишемии Ритмокор® угнетает
интенсивность свободнорадикального окисления белков
и перекисного окисления липидов за счет активации
супероксиддисмутазы [3]. 

Принципиальным отличием механизма действия пре�
парата является активация обмена глюкозы при ишемии
без блокады окисления жирных кислот, которые в нор�
моксических условиях выполняют основную энергодаю�
щую роль. Таким образом, Ритмокор® выступает в роли
своеобразного метаболического регулятора биохимичес�
ких процессов в миокарде в зависимости от степени его
обеспеченности кислородом и может применяться для
улучшения метаболизма миокарда у пациентов с ИБС и
нарушениями сердечного ритма. 

Можно полагать, что антиаритмическая активность
Ритмокора® у пациентов с ИБС, осложненной ЖЭ, явля�
ется результатом многочисленных положительных эф�

Таблица 2
Количество ЖЭ в сутки до и после приема Ритмокора®

Таблица 1
Динамика клинических симптомов у больных при приеме препарата Ритмокор®

Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3:* – р<0,05.

Таблица 3
Изменение показателей ЭКГ до и после приема препарата Ритмокор®



фектов как собственно пентаоксикапроновой кислоты,
так и солей калия и магния. В заключение следует
отметить, что к числу положительных характеристик
препарата относится его безопасность, что доказано не
только результатами клинических и инструментальных
исследований, но и данными лабораторного контроля
параметров периферической крови и мочи.

Благодаря указанным свойствам, а также содержанию
ионов калия и магния препарат проявляет антиаритми�
ческое действие. 

Выводы
На основании результатов открытого клинического

исследования по оценке эффективности и переносимости
препарата Ритмокор® в форме капсул по 0,36 г произ�
водства АОЗТ «Фармацевтическая фирма «ФарКоС»
(Украина) установлено следующее:

1. Лекарственный препарат Ритмокор® у пациентов с
ИБС (стенокардия напряжения I–II ФК, осложненная
желудочковой экстрасистолией I–III градации по
Мyerburg) оказывает отчетливое антиаритмическое дей�
ствие. Количество желудочковых экстрасистол в сутки
уменьшается в среднем по группе на 29%. Число больных,
у которых выявлено уменьшение числа ЖЭ после 3 нед
терапии не менее чем на 50%, составило 64%.

2. Уменьшение количества желудочковых экстрасис�
тол у пациентов с ИБС сопровождалось уменьшением
соответствующей субъективной симптоматики – выра�
женности перебоев в области сердца в покое (на 55%) и
при физической нагрузке (на 31%).

3. Одним из механизмов реализации антиаритми�
ческой активности препарата может являться улучшение
метаболизма в миокарде, о чем свидетельствует положи�
тельная динамика суммарной амплитуды зубца Т стан�
дартной ЭКГ, отражающая улучшение процессов репо�
ляризации.

На фоне терапии препаратом Ритмокор® определялось
улучшение общего состояния больных: уменьшение об�
щей слабости, беспокойства, повышение физической
работоспособности. Препарат отличает хорошая перено�
симость и безопасность.
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Ефективність нового препарату Ритмокор® у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворо*
бою серця, ускладненою шлуночковою екстрасистолією
Л.М. Єна, А.М. Христофорова, В.Є. Кондратюк
РЕЗЮМЕ. Наведено результати власних досліджень із застосування нового препарату з метаболіч!
ною активністю Ритмокор® у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця (ІХС), усклад!
неною шлуночковою екстрасистолією. Встановлено, що препарат виявляє високу антиаритмічну
активність, зменшуючи кількість екстрасистолічних комплексів більше ніж на 50% у 64% пацієнтів.
Терапія Ритмокором® сприяла зменшенню вираженості суб’єктивної симптоматики як при фізич!
ному навантаженні, так і в стані спокою, покращанню показників ЕКГ, зростанню сумарної амплітуди
зубця Т та зменшенню вираженості депресії сегмента ST у пацієнтів з ІХС.
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Позитивний вплив препарату може бути обумовлений активацією пентозного шляху окислення
глюкози, що забезпечує покращання біохімізму міокарда.
Ключові слова: Ритмокор®, ішемічна хвороба серця, екстрасистолія, пентозофосфатний шлях
окислення глюкози.

Efficiency of new preparation Rhythmocor® at elderly patients with the ischemic disease of
heart complicated ventricular extrasistolias
L.M. Ena, A.M. Christoforova, V.E. Kondratiuk
SUMMARY. Results of own researches of new preparation Rhythmocor® at elderly patients with the
ischemic disease of heart complicated ventricular extrasistolias are resulted.
It is established, that the preparation shows high antiarrhythmic efficiency, reducing quantity
extrasistols it is more than on 50% at 64% of patients. Therapy promoted reduction of subjective
semiology at physical loading in rest, improved parameters of an electrocardiogram, promoting increase
in total amplitude wave Т and to reduction of expressiveness of depression of segment ST at patients.
Positive influence of a preparation can be connected to activation pentose ways oxidation glucose that
provides improvement biochemical processes a myocardium.
Key words: Rhythmocor®, ischemic disease of heart, extrasistols, pentose a way of oxidation of glucose.
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Большинству пациентов с
дислипидемией, гипертонией
и высоким риском ИБС не
назначаются статины в первый
год антигипертензивной
терапии.

Это противоречит рекомендациям
исследования ASCOT�LLA (Lipid�
Lowering Arm of the Anglo�Scandina�
vian Outcomes Trail), согласно кото�
рым именно эта группа больных
получает максимальную пользу от
приема статинов. В данный анализ
вошли 142 389 лиц старше 25 лет, не�
давно начавших прием антигипер�
тензивных препаратов. Из 30,8%
участников, которые имели дислипи�
демию, 17,3% уже получали статины,
29,4% статины были назначены уже в
первый год от начала антигипер�
тензивной терапии, и 53,3% статины
так и не были назначены.

Эти показатели, соответственно,
составили 11,5%, 30,9% и 57,6% для
10,3% участников с подтвержденной

ИБС; 11,6%, 27,4% и 61,0% для 12,3%
участников с диабетом; 17,1%, 29,1% и
53,7% для 11,0% участников без ИБС,
но с тремя и более факторами риска.

«Возможно, со времени проведе�
ния исследования ASCOT ситуация
улучшилась, но, тем не менее, про�
блема раннего назначения статинов
гипертоникам с дополнительными
факторами риска ИБС остается весь�
ма актуальной», уверены ученые.

American College of Cardiology 55th
annual scientific sessions; Atlanta,
Georgia, USA: 11�14 March 2006.

У пациентов с диабетом
терапия статинами и
стабильная стенокардия
способствуют развитию
коронарных коллатералей.

Д�р Irem Dincer и его коллеги
(Университет Анкары, Турция) на�
блюдали за 149 больными со стено�
зом более 95% в как минимум одной
коронарной артерии. Статины при�

нимали 56% участников. По данным
мультивариационного анализа, после
поправки на демографические, кли�
нические и ангиографические факто�
ры, оказалось, что прием статинов и
наличие стабильной стенокардии бы�
ли единственными независимыми
предикторами лучшего развития
коллатералей: отношения шансов 3,0
и 3,2, соответственно.

«В силу ретроспективного характе�
ра нашего исследования, эти данные
нужно интерпретировать с определен�
ной осторожностью», признают сами
авторы в очередном номере American
Journal of Cardiology. «Необходимо
крупное рандомизированное контро�
лируемое клиническое испытание
статинов у больных с сахарным диа�
бетом и ИБС, для оценки потенциаль�
ного эффекта этих препаратов, с уче�
том дозы и длительности приема, на
развитие коронарных коллатералей»

Am J Cardiol 2006;97:772�4.

НОВИНИ
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Вимоги до авторів
(Складені з урахуванням «Єдиних вимог до рукописів, що

представляються до біомедичних журналів», розроблених
Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів)

Журнал «Кровообіг та гемостаз» є виданням Української
асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутво�
рення».

Видання присвячене актуальним питанням порушення
кровообігу та дестабілізації внутрішньосудинного гомео�
стазу як загальної медичної проблеми, що поєднує інтереси
кардіологів, терапевтів, судинних хірургів та лікарів інших
спеціальностей, чия діяльність пов’язана з патологією серця
та судин, розладами кровопостачання органів та тканин.
Вивчення механізмів та визначення оптимальних шляхів
лікування цих розладів, яке дозволить оптимізувати терапію
хворих, покращити якість та збільшити тривалість їхнього
життя, – є провідною темою журналу.

У виданні публікуються наукові досягнення з тематики
видання як медичних, так і інших спеціальностей, діяльність
яких спрямована на оптимізацію медичної допомоги
(біології, біохімії, фармакології тощо).

Журнал публікує передові та оригінальні статті, стислі
повідомлення, нотатки з практики, лекції, огляди, листи до
редакції, рекламу нових лікувальних препаратів і медичного
обладнання провідних світових фірм, матеріали конгресів та
конференцій. Усі матеріали рецензуються і обговорюються
редакційною колегією.

Усі статті повинні бути оригінальними, а рукописи
узгоджені з усіма авторами. Не приймаються до друку вже
опубліковані чи надіслані в інші видання статті. Передрук
статей можливий лише з письмової згоди редакції та з
посиланням на журнал.

Редакція не несе відповідальності за допущені авторами
помилки і залишає за собою право на скорочення тексту і
кількості ілюстрацій.

Вимоги до оформлення рукописів
Рукописи повинні бути представлені українською, ро�

сійською або англійською мовою та супроводжуватися ре�
зюме на трьох мовах – українській, російській, англійській
(для іноземних авторів на двох мовах – англійській та
російській) і ключовими словами (4–6 слів чи сло�
восполучень). Резюме повинно мати обсяг до 800 друкованих
літер та складатися за наступною схемою: УДК, ініціали та
прізвище авторів, назва статті, текст резюме.

Матеріал статті повинен бути викладений за наступною
схемою:

а) індекс УДК; б) назва роботи; в) ініціали та прізвища
авторів; г) назва установи, де виконано роботу; д) вступ, у
якому наданий аналіз останніх досліджень та публікацій з
даної проблеми, висвітлені невирішені питання, котрим при�
свячена стаття, сформульована мета роботи; е) обстежені та
методи дослідження; є) виклад основного матеріалу з
обґрунтуванням отриманих результатів; ж) висновки з
даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у
даному напрямку; з) список цитованої літератури, який
містить перелік праць переважно за останні 5 років. В
оригінальних роботах цитують не більше 15 праць, в оглядах

не більше 30. Розмір оригінальних статей не перевищує
10 аркушів, оглядів – 15.

Рукопис подається у двох примірниках та на дискеті 3’5
дюйма. Текст набирають в редакторі Microsoft Word (будь�
якої версії) гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, без
табуляторів, переноси в словах відсутні. Усі спеціальні знаки
набираються за допомогою команд «вставка/символ». Розмір
аркушів 210×297 мм (формат А4), орієнтація книжкова.
Інтервал між рядками – 1,5, вирівнювання по лівому краю,
поля з усіх боків по 2 см.

Малюнки, таблиці, діаграми та формули мають бути
включені в текст і, бажано, в одному файлі з ним. Таблиці
слід друкувати у редакторі Microsoft Word, графіки – MS
Graph або Excel, формули – MS Equation.

Нумерувати усі сторінки рукопису необхідно послідовно,
починаючи з першого аркуша.

До статті додаються відомості про авторів (посада, місце
роботи, адреса для листування, контактні телефони, за
можливості, номер факсу та електронної пошти), вказується
автор, з яким бажано вести листування.

На першій сторінці статті повинна бути віза та підпис
наукового керівника, засвідчений круглою печаткою уста�
нови. На останній сторінці статті повинні бути підписи усіх
авторів.

Список використаної літератури друкується за ДСтУ
«Бібліографічний опис документа» (ГОСТ 7.1�84). Скоро�
чення слів та словосполучень наводять за ДСтУ
«Скорочення слів і словосполучень на іноземних
європейських мовах у бібліографічному описі друкованих
творів» (ГОСТ 7.11�78 та 7.12�93), а також за РСТ УРСР
1743�82 «Скорочення українських слів і словосполучень».

Усі джерела літератури, на які робляться посилання в
тексті, повинні бути надані в списку літератури. Роботи по�
трібно перерахувати в алфавітному порядку відповідно пріз�
вища першого автора, спочатку роботи, надруковані кирили�
цею, потім – латинським шрифтом. Якщо цитується кілька
робіт одного автора, їх розташовують в хронологічному
порядку. Для кожного джерела необхідно вказати авторів
(прізвище та ініціали), рік видання, повну назву книги, статті
або розділу, назву журналу або книги, видавництво (якщо це
книга), номер тому, місце публікації (якщо це книга), першу і
останню сторінки статей. Скорочення в назвах журналів
повинні бути наведені у відповідності з Index Medicus.

Посилання на літературу в тексті повинні бути оформлені
відповідно до списку використаної літератури із зазначенням
у квадратних дужках.

За правильність наведених в літературних списках даних
відповідальність несуть автори.

Редакція залишає за собою право рецензування, редак�
ційної правки статей, а також відхилення праць, які не відпо�
відають вимогам редакції до публікацій.
Адреса редакції журналу «Кровообіг та гемостаз» 
(для Лішневської В.Ю.):

Інститут геронтології АМН України
Київ, 04114, вул. Вишгородська, 67
Тел.: (044) 430�32�33, 
e�mail: viktory@iptelecom.net.ua,

maxnat5@rambler.ru 
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Требования к авторам
(Составлены с учетом «Единых требований к рукописям,

представляемым в биомедицинские журналы», разработанных
международным комитетом редакторов медицинских жур�
налов)

Журнал «Кровообращение и гемостаз» является изданием
Украинской ассоциации «Микроциркуляция, гемореология,
тромбообразование».

Издание посвящено актуальным вопросам патологии кро�
вообращения и дестабилизации внутрисосудистого гомеостаза
как общей медицинской проблеме, которая объединяет инте�
ресы кардиологов, терапевтов, сосудистых хирургов и врачей
других специальностей, чья деятельность связана с патологией
сердца и сосудов, нарушением кровоснабжения органов и
тканей. Изучение механизмов и определение оптимальных
путей коррекции этих изменений, что позволит оптимизиро�
вать терапию больных, улучшить качество и увеличить продол�
жительность их жизни, – являются ведущими темами журнала. 

В издании публикуются научные достижения соответствен�
но тематике журнала как медицинских, так и других специаль�
ностей, деятельность которых направлена на оптимизацию
медицинской помощи (биологии, биохимии, фармакологии).

Журнал публикует передовые и оригинальные статьи, крат�
кие сообщения, заметки из практики, лекции, обзоры, письма в
редакцию, рекламу новых лекарственных препаратов и меди�
цинского оборудования ведущих мировых фирм, материалы
конгрессов и конференций. Все представляемые материалы
рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.

Все статьи должны быть оригинальными, а рукописи согла�
сованы со всеми авторами. Не принимаются в печать работы,
опубликованные раннее, или статьи, предоставленные другим
изданиям. Перепечатка статей возможна только при наличии
письменного разрешения редакции и со ссылкой на журнал.

Редакция не несет ответственности за допущенные ав�
торами ошибки и оставляет за собой право на сокращение
текста и количества иллюстраций.

Требования к оформлению рукописей
Рукопись статьи должна быть представлена на украинском,

русском или английском языках и сопровождаться резюме на
трех языках – украинском, русском, английском (для зару�
бежных авторов – на двух языках – русском, английском) и
ключевыми словами (4–6 слов или словосочетаний). Резюме
должно состоять из не более чем 800 печатных знаков и соот�
ветствовать следующей схеме: УДК, инициалы и фамилия
авторов, название статьи, текст резюме.

Материал статьи должен быть изложен согласно следующей
схеме: а) индекс УДК; б) название работы; в) инициалы и
фамилия авторов; г) название учреждения, в котором проведе�
на работа; д) введение, в котором представлен анализ послед�
них исследований и публикаций по данной проблеме, освеще�
ны нерешенные вопросы, которым посвящена статья, сформу�
лирована цель работы; е) обследованные и методы исследова�
ния; ж) изложение основного материала с обоснованием полу�
ченных результатов; з) выводы из данной работы и перспек�
тивы дальнейшего развития в данном направлении; и) список
цитируемой литературы, составленный преимущественно из
работ последних 5 лет. В оригинальных работах цитируют не

более 15 работ, в обзорах – не более 30. Размер оригинальных
статей не должен превышать 10 страниц, обзоров – 15.

Рукопись подается в 2 экземплярах и на дискете 3’5 дюйма.
Текст набирают в редакторе Microsoft Word (какой�либо
версии) гарнитурой Times New Roman, 14 шрифтом без табу�
ляторов, переносы в словах – отсутствуют. Все специальные
знаки набираются с помощью команд «вставка/символ».
Размер страниц 210×295 мм (формат А4), ориентация – книж�
ная. Интервал между строками – 1,5, выравнивание – по
левому краю. Поля – 2,0 см со всех сторон текста.

Рисунки, таблицы, диаграммы и формулы должны быть
включены в текст и, желательно, в одном файле с ним.
Таблицы следует печатать в редакторе Microsoft Word, гра�
фики – MS Graph или Excel, формулы – MS Equation.

Нумеровать все страницы следует последовательно, начи�
ная с первой страницы.

К статье прилагаются сведения об авторах (должность,
место работы, адрес для переписки, контактные телефоны, по
возможности – номер факса и адрес электронной почты), ука�
зывается автор, с которым желательно вести дальнейшую
переписку.

На первой странице статьи должна быть виза и подпись
научного руководителя, подтвержденные круглой печатью
организации. На последней странице должны быть подписи
всех авторов. 

Список используемой литературы печатается соответ�
ственно ДСтУ «Библиографическое описание документа»
(ГОСТ 7.1�84). Сокращения слов и словосочетаний приводят в
соответствии с ДCтУ «Сокращения слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках в библиографическом
описании печатных работ» (ГОСТ 7.11�78 та 7.12�93), а также
согласно РСТ УССР 1743�82 «Сокращения украинских слов и
словосочетаний». Все источники литературы, на которые есть
ссылки в тексте, должны быть даны в списке литературы.
Работы необходимо перечислять в алфавитном порядке со�
гласно фамилии первого автора, сначала работы, напечатанные
кириллицей, а затем – латинским шрифтом. Если цитируется
несколько работ одного автора, их располагают в хронологи�
ческом порядке. Для каждого источника следует указать авто�
ров (фамилию, инициалы), год издания, полное название кни�
ги, статьи или раздела, название журнала или книги, изда�
тельство (если это книга), номер тома, место публикации (если
это книга), первую и последнюю страницы статей. Сокращения
в названиях журналов должны быть приведены в соответствии
с Index Medicus. Ссылки на литературу должны быть оформ�
лены соответственно списку использованной литературы в
квадратных скобках. За правильность приведенных в списках
литературы данных ответственность несут авторы.

Редакция оставляет за собой право рецензирования, редак�
ционной правки статей, а также отклонения работ, которые не
соответствуют требованиям редакции к публикациям.
Адрес редакции журнала «Кровообращение и гемостаз» 
(для Лишневской В.Ю.)

Институт геронтологии АМН Украины
Киев, 04114, ул. Вышгородская, 67
Тел.: +38(044) 430�32�33
е�mail: viktory@iptelecom.net.ua, 

maxnat5@rambler.ru 
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