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УДК 611.161:612.13:612.67

Возрастные особенности
функционального состояния
эндотелия микрососудов
О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневская, Г.В. Дужак
Государственное учреждение «Институт геронтологии АМН Украины», Киев

РЕЗЮМЕ
Изучено функциональное состояние эндотелия микроциркуляторного русла сосудистой системы у
здоровых людей в возрасте от 20 до 69 лет. Изучение кровоснабжения кожи, а также эндотелиаль;
ной функции микроциркуляторного русла сосудистой системы производилось с помощью лазерного
допплеровского флоуметра BLF 21D фирмы «Transonik Systems Inc.» (США).
Установлено, что при старении нарушается сосудодвигательная функция эндотелия, о чем сви;
детельствует уменьшение выраженности сосудистой дилатации микрососудистого русла в ответ на
создание постокклюзионной реактивной гиперемии и увеличение спастической реакции в ответ на
введение адреналина. Достоверные возрастзависимые изменения функционального состояния
эндотелия наступают уже у людей в возрасте старше 50 лет.
Полученные результаты свидетельствуют о нарушении функционального состояния эндотелия при
старении, что приводит не только к изменению сосудодвигательной функции эндотелия микроцир;
куляторного русла, но и оказывает негативное влияние на ее антиагрегантные, антиадгезивные и
антитромботические свойства. Все это не только изменяет сосудистую реактивность, но и является
предпосылкой для развития сосудистой патологии у лиц старших возрастов.

Ключевые слова:
микроциркуляторное сосудистое русло, эндотелиальная функция, старение, эндотелиальная
дисфункция.
Конец ХХ столетия в медицине был ознаменован ря
дом открытий, позволивших по новому взглянуть на
патогенез, казалось бы, всесторонне изученных патологи
ческих процессов. Одним из таких открытий было до
казательство роли эндотелиальной дисфункции в пато
генезе сердечнососудистых заболеваний, в частности,
ишемической болезни сердца, гипертонической болезни,
тромбозов и др.
Согласно классическому определению сосудистый
эндотелий – это слой уплощенных, возникающих из ме
зенхимы клеток, выстилающих изнутри сердце и сосуды.
По мнению многих авторов [3, 5, 9, 10, 24–26], он оп
ределяет адекватность сосудодвигательных реакций, об
ладает антиагрегантной, антиадгезивной, противовос
палительной, антипролиферативной активностью и др.
Благодаря сбалансированности указанных свойств
поддерживается функциональная стабильность сердеч
нососудистой системы, обеспечивается адекватность
© О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневская, Г.В. Дужак, 2007

сосудистых реакций в ответ на стрессорные воздействия
повреждающих факторов. При этом нарушение, вслед
ствие тех или иных причин, функционального состояния
эндотелия приводит к активации внутрисосудистого
тромбообразования, воспалительных, оксидантных реак
ций и способствует развитию патологии, атеросклеро
тических изменений сосудистой стенки, ремоделирова
ния сосудов [1, 2, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 19].
Поэтому роль эндотелия в развитии патологических
процессов является одной из наиболее обсуждаемых
проблем в современной медицинской литературе. В на
стоящее время доказано, что распространенность забо
леваний сердечнососудистой системы и смертность от
них среди пожилых людей во много раз выше, чем в сред
ней возрастной группе. Вместе с тем, количество исследо
ваний, посвященных возрастным аспектам этой пробле
мы, крайне ограничено. Учитывая это, нами было изучено
функциональное состояние эндотелия микроцирку
5
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ляторного русла сосудистой системы у здоровых людей
разного возраста.

Материалы и методы исследования
Обследованы практически здоровые люди следующих
возрастных групп: 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69 лет.
Возрастные группы в среднем состояли из 16 человек.
Определение состояния здоровья людей, включенных
в исследование, основывалось на выработанной в Инсти
туте геронтологии методике определения биологического
возраста. Проведенные клиникоинструментальные ис
следования людей старших возрастных групп позволили
квалифицировать их как физиологически стареющих.
Кровоснабжение кожи микроциркуляторного русла
сосудистой системы изучали с помощью лазерного доп
плеровского флоуметра BLF 21D фирмы «Transonik
Systems Inc.» (США). Используя этот же аппарат, изуче
ние состояния эндотелиальной функции микроцирку
ляторного русла проводили по разработанной в нашем
институте методике (патент № 2001074868). Оценивали
объемную скорость кожного кровотока в области средней
трети внутренней поверхности предплечья в исходном
состоянии, а также после проведения функциональных
проб с созданием постокклюзионной реактивной гипе
ремии и с внутрикожным введением адреналина. Первая
из этих проб характеризует способность эндотелия к син
тезу эндотелиальных факторов релаксации, а вторая –
чувствительность к вазоконстрикторам, поскольку по
казано, что при эндотелиальной дисфункции повышается
чувствительность к гуморальным констрикторным ве
ществам.
Статистическую обработку полученных данных осу
ществляли с помощью методов вариационной статистики
и корреляционного анализа на персональном компьютере
IBM PС/AT.

Результаты исследования и их обсуждение
Согласно полученным данным различий в показателях
объемной скорости кровотока кожи (ОСКК) в исходном
состоянии в группах 20–29 лет и 30–39 лет выявлено не

было. Достоверное уменьшение ОСКК – показателя,
характеризующего общее состояние перфузии тканей на
уровне микроциркуляторного русла сосудистой системы,
выявлялось в возрасте 50–59 лет (p<0,01). При этом его
изменения были более выражены в возрасте старше
60 лет (табл. 1, 2). При проведении пробы с созданием
постокклюзионной реактивной гиперемии исследования
показали, что начиная с 50летнего возраста обнаружива
ется достоверное снижение ОСКК на пике постокклю
зионной реактивной гиперемии (табл. 1).
При этом выявлено увеличение периода возникнове
ния максимума пика прироста ОСКК во время развития
постокклюзионной реактивной гиперемии, а также
уменьшение времени восстановления кровотока к исход
ному уровню. Отмеченные выше изменения ОСКК при
постокклюзионной реактивной гиперемии нарастали с
увеличением возраста людей. С учетом литературных
данных [4, 6, 9, 20, 21, 27] представленные результаты по
зволяют говорить о нарушении эндотелийзависимой ва
зодилатации, обусловленной, вероятнее всего, снижени
ем синтеза эндотелиальных вазодилататоров, в частности
оксида азота (NO).
Нами также было изучено влияние адреналина на кож
ную микроциркуляцию. Было выявлено, что внутрикож
ное введение 0,1 мл раствора адреналина в разведении
1·10–6 г/мл вызывает вазоконстрикцию сосудов микро
циркуляторного русла, о чем свидетельствует уменьше
ние ОСКК. При этом вазоконстрикторная реакция была
более выражена у людей старших возрастов. Достоверные
различия уже выявляются в возрасте 50–59 лет. Отме
чается также увеличение времени наступления макси
мального пика вазоспазма и увеличение времени вос
становления кожного кровотока к исходному уровню
(рисунок; табл. 2).
Из представленного рисунка видно, что в исходном со
стоянии ОСКК была значительно ниже у здорового ис
пытуемого Д., 67 лет по сравнению с пациентом К., 24 лет.
При этом после внутрикожного введения адреналина у
пожилого человека наблюдается более выраженная вазо
констрикторная реакция сосудов, а также более длитель
Таблица 1

Изменение ОСКК у практически здоровых людей разного возраста при проведении пробы
с постокклюзионной реактивной гиперемией

Примечание. Здесь и в табл. 2: * – p<0,01 по сравнению с группой 20–29 лет.
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ние уровня вазоконстрикторов. В частности, эндотелина1
(с 4,1±0,2 пмоль/л у молодых до 6,2±0,2 пмоль/л у по
жилых людей) и тромбоксана А2 (с 265,1±21,3 ммоль/л до
396,4±19,5 ммоль/л соответственно).
Следует учитывать, что уменьшение синтеза NO на
До введения адреналина ОСКК – 2,14 мл/мин·100 г
рушает не только сосудодвигательную функцию эндоте
лия, но также оказывает влияние и на другие функции.
Так, в настоящее время показано, что NO участвует в
окислительновосстановительных процессах, обладает
Пик реакции (10&я минута после введения адреналина) ОСКК –
антиагрегантным эффектом, действует как антипроли
0,79 мл/мин·100 г. Восстановление ОСКК к исходному уровню – 45 мин
феративный агент, препятствует взаимодействию эндо
Практически здоровый обследованный Д. 67 лет
телия с лейкоцитами. Поэтому, по мнению некоторых ав
торов [18, 22, 23], уменьшение синтеза эндотелиального
релаксирующего фактора является одним из основных
патофизиологических проявлений эндотелиальной дис
До введения адреналина ОСКК – 1,34 мл/мин·100 г
функции.
Как известно, целостный, неповрежденный сосудис
тый эндотелий наряду с сосудодвигательной функцией
обладает антиадгезивными, антиагрегантными, антикоа
Пик реакции (30&ая минута после введения адреналина) ОСКК – 0,49 мл/мин·100 г
гулянтными и фибринолитическими свойствами [19, 21].
Восстановление ОСКК к исходному уровню – 68 мин.
Поэтому изменения функционального состояния эндоте
лия, обусловленные процессом старения, могут повлечь
Рисунок. Динамика ОСКК на пике сосудистой реакции при введении
адреналина у здоровых людей разного возраста (внутрикожное введение
за собой нарушение антитромбогенных свойств эндоте
0,1 мл раствора адреналина в разведении 1·10–6 г/мл)
лиоцитов и явиться одной из причин повышения риска
ное восстановление кожного кровотока к исходному развития сосудистой патологии у лиц старших возрастов.
Так, результаты проведенного в нашем институте [8]
уровню.
Итак, приведенные выше данные об изменении кож изучения антитромботической активности эндотелия у
ной микроциркуляции под влиянием функциональных здоровых людей разного возраста свидетельствуют о том,
нагрузок свидетельствуют о нарушении сосудодвигатель что динамика уровня индуцированной агрегации тром
ной функции эндотелия у людей в возрасте старше 50 лет, боцитов и уровня стабильного метаболита оксида азота,
которая, на наш взгляд, связана с возрастзависимым ухуд позволяющих судить об антиагрегантной активности эн
шением гормонсинтезирующей функции эндотелия – дотелиоцитов, после проведения окклюзионного теста в
группах молодых и пожилых людей оказалась различной.
выработки вазодилататорных веществ.
Эта точка зрения находит свое подтверждение в Если у молодых здоровых людей уровень индуцированной
исследованиях В.Ю. Лишневской (2004). Было показано, агрегации снизился (с 24,4±1,2% до 14,2±0,3%), а NO2 до
что с возрастом достоверно снижается уровень эндотели стоверно вырос (с 16,7±1,3 ммоль/л до 26,7±1,4 ммоль/л),
ального релаксирующего фактора (NO) и простациклина. то в группе пожилых здоровых людей агрегационная ак
Так, у здоровых людей молодого возраста содержание тивность тромбоцитов после пережатия практически не
метаболита оксида азота – NO2 в плазме крови составило изменилась (35,4±1,1% – до окклюзии и 37,2±3,2% –
16,7±1,3 нмоль/л, тогда как в возрасте старше 60 лет соот после окклюзии), а содержание NO2 хотя и увеличилось
ветственно 8,4±1,1 нмоль/л, при этом содержание 6ке (с 11,4±1,1 ммоль/л до 16,9±1,3 ммоль/л), его прирост
тоPGF1 у молодых людей составляло 232,8±16,1 ммоль/л, был значительно ниже, чем в группе молодых. Эти дан
у людей пожилого возраста соответственно 184,4± ные свидетельствуют о нарушении антиагрегационной
±11,2 ммоль/л (p<0,01). В то же время отмечено увеличе функции эндотелия в старшей возрастной группе.
Таблица 2
Изменение ОСКК у практически здоровых людей разного возраста при проведении пробы с внутрикожным введением
0,1 мл раствора адреналина в разведении 1·10–6 г/мл
Практически здоровый обследованный К. 24 лет
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что введение Lаргинина старым животным приводит к
увеличению эндотелийзависимой вазодилатации.
В этой связи особый интерес представляют выполнен
ные нами исследования. Изучалась функция эндотелия
микрососудистого русла, а также реологические свойства
крови при приеме препарата Кораргин (1 таблетка содер
жит рибоксина 0,1 г и 0,1 г Lаргинина гидрохлорида). В
наших исследованиях препарат применялся как в виде
острой однократной нагрузки (6 таблеток), так и при
курсовом его назначении, которое было выполнено у 11
практически здоровых людей в возрасте старше 60 лет на
протяжении двух недель. Изучение эндотелиальной
функции и реологических свойств крови проводилось
через 6 и 24 ч после приема препарата. В дальнейшем
Кораргин назначался по 3 таблетки 3 раза в день в
течение 14 дней с повторным исследованием функции
эндотелия и реологических свойств крови.
Установлено, что препарат Кораргин положительно
влияет на эндотелиальную функцию микрососудистого
русла уже через 6 ч. При этом достоверное улучшение
функции эндотелия (р<0,05) у всех обследованных
наступает через 24 ч после приема суточной дозы препа
рата (9 таблеток). Об улучшении эндотелиальной функ
ции свидетельствует прирост ОСКК предплечья на пике
реактивной гиперемии и увеличение времени восстанов
ления кровотока к исходному уровню после создания
реактивной гиперемии. Так, если объемная скорость кро
вотока кожи до приема препарата в среднем составляла
6,25±1,01 мл/мин⋅100 г, то через 24 ч после приема она
повысилась до 8,38±1,05 мл/мин⋅100 г, а время восстанов
ления к исходному уровню увеличилось с 99,33±12,38 с, до
142,33±15,94 с после приема препарата. Проведенный
двухнедельный курс Кораргина еще в большей степени
улучшил эндотелиальную функцию микрососудистого
русла (табл. 3).
Под влиянием Кораргина отмечается улучшение рео
логических свойств крови, что, на наш взгляд, связано с
улучшением эндотелиальной функции микрососудистого
русла. Было установлено также снижение вязкости
крови, агрегационной активности эритроцитов и повы
шение их деформационной способности, о чем свидетель
ствуют изменения индекса агрегации и индекса деформи
руемости эритроцитов. Так, до приема препарата они
Таблица 3
Изменение ОСКК и времени восстановления кровотока к исходному уровню у практически здоровых людей
в возрасте старше 60 лет при приеме препарата Кораргин

Не менее важным показателем повышенной протром
ботической активности эндотелия явилось достоверное
увеличение уровня фактора Виллебранда после прове
дения манжеточной пробы у здоровых пожилых людей
(до пережатия его уровень составлял 102,3±1,3%, после
пережатия – 132,4±1,3%, p<0,01). В то же время в группе
здоровых людей в возрасте 20–29 лет содержание факто
ра Виллебранда составляло до пережатия 85,6±1,3% и
92,3±1,3% после пережатия. Учитывая, что адгезия тром
боцитов к эндотелию микрососудов в значительной сте
пени связана с фактором Виллебранда, высокий уровень
этого белка у людей старшего возраста свидетельствует о
риске, в первую очередь, микрососудистого тромбоза.
О наличии эндотелиальной дисфункции и возможно
сти пристеночного тромбообразования у лиц старше
60 лет свидетельствует повышенный уровень ингибитора
тканевого активатора плазминогена [8]. Представленные
данные важны потому что, по мнению исследователей
[28, 30], этот показатель может быть маркером повышен
ного риска развития сосудистой патологии. Поэтому рост
его уровня у лиц старше 60 лет может быть расценен как
неблагоприятный прогностический показатель.
Таким образом, рассматривая механизмы, ведущие к
развитию эндотелиальной дисфункции при старении,
следует выделить как функциональные изменения эн
дотелия, так и структурные его изменения. Так, в экспе
риментальных исследованиях на крысах О.К. Кульчиц
ким и соавторами [7] показано, что с возрастом у старых
крыс происходит снижение продукции NO в плазме
крови и сосудистой стенке, что может свидетельствовать
о снижении его синтеза эндотелиоцитами. С возрастом
изменяется и активность NOсинтаз: снижается актив
ность конститутивной NOS и вырастает активность инду
цибельной NOS. Снижение NOсинтазной активности в
плазме крови и сосудистой стенке может быть вызвано
различными механизмами, в частности недостаточным
количеством субстрата для синтеза NO. Более того, от
мечено, что с возрастом снижаются аргиназная актив
ность и уровень карбамида, что свидетельствует о нару
шении в неоксигеназном пути превращения Lаргинина
как основного субстрата NO.
Этот факт находит свое подтверждение в исследова
ниях R.M. Palmer и соавторов [29]. Ими было показано,

Примечание: * – p<0,05.
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составляли 1,23±0,03 и 1,03±0,01 у.е., тогда как через 24 ч
после приема – 1,17±0,02 и 1,06±0,01 у.е., а через 14 сут
соответственно – 1,15±0,03 и 1,07±0,01 у.е. (p<0,05).
Помимо этого препарат благоприятно влиял на
агрегационную активность тромбоцитов, снижал как
спонтанную, так и адреналин и АДФиндуцированную
агрегацию тромбоцитов (табл. 4).
Имеются также данные, свидетельствующие о струк
турных изменениях эндотелия микрососудов. Хотя эндо
телиоциты являются короткоживущей, самообновляю
щейся популяцией клеток, есть данные о том, что восста
новление функционально полноценного эндотелия
происходит у людей только до 30–35летнего возраста
[15]. Обусловлено это может быть как генетическими
предпосылками, так и изменением средового окружения
эндотелия (состава плазмы, реологических свойств кро
ви). Особого внимания заслуживают исследования, вы
полненные К.Г. Саркисовым [12]. Им было показано, что
в биоптатах кожи здоровых людей (биоптаты взяты прак
тически в тех же местах, где изучалась эндотелиальная
функция микроциркуляторного русла сосудистой систе
мы), с последующим изучением ультраструктуры эндоте
лия микрососудов, обнаружены значительные ультра
структурные изменения эндотелиоцитов. У людей стар
ших возрастов наблюдается гетерохромность ядра, обед
нение рибосомами мембран гранулярного эндоплазмати
ческого ретикулума, нарушается структура части мито
хондрий в виде их набухания, гибели крист, разрушения
отдельных органелл, увеличивается число первичных и
вторичных лизосом. Нарушается также структура микро
фибрилл. Возрастные изменения в эндотелиоцитах со
провождаются перестройкой базального слоя стенки ка
пилляров – его утолщением за счет формирования много
слойных базальных мембран и увеличения числа пе
рицитов.
С учетом литературных данных и полученных нами
результатов исследований о положительном влиянии
Lаргинина на эндотелиальную функцию микрососудис
того русла следует, что снижение функции эндотелия при
старении связано не только с морфологическими изме
нениями эндотелия микрососудов но и с функциональ
ными нарушениями – снижением активности NOсин
тазы и недостаточностью Lаргинина.
Таким образом, полученные результаты и литера
турные данные свидетельствуют о нарушении функцио
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нального состояния эндотелия при старении – развитии
эндотелиальной дисфункции, что приводит не только к
изменению сосудодвигательной функции микроцирку
ляторного русла, но и оказывает негативное влияние на ее
антиагрегантные, антиадгезивные и антитромботические
свойства. Все это не только изменяет сосудистую реак
тивность, но и может явиться предпосылкой к развитию
сосудистой патологии у лиц старших возрастов.

Выводы
1. При старении нарушается сосудодвигательная
функция эндотелия, о чем свидетельствует уменьшение
выраженности сосудистой дилатации в ответ на создание
постокклюзионной реактивной гиперемии и увеличение
спастической реакции в ответ на введение адреналина.
2. Возрастзависимые изменения функционального со
стояния эндотелия наступают уже у лиц старше 50 лет,
приводят к нарушению его защитных свойств, что зна
чительно повышает риск развития динамических нару
шений кровообращения в условиях влияния раздражаю
щих факторов.
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Вікові особливості функціонального стану ендотелію мікросудин
О.В. Коркушко, В.Ю. Лішневська, Г.В. Дужак
РЕЗЮМЕ. Вивчено функціональний стан ендотелію мікроциркуляторного русла судинної системи у
здорових людей віком від 20 до 69 років. Вивчення кровопостачання шкіри, а також ендотеліальної
функції мікроциркуляторного русла судинної системи проводилось лазерним допплерівським
флоуметром BLF 21D фірми «Transonik Systems, Ink.» (США).
Встановлено, що при старінні порушується судинорухова функція ендотелію. Про це свідчить змен;
шення судинної дилатації мікросудинного русла у відповідь на створення постоклюзійної
реактивної гіперемії і збільшення спастичної реакції у відповідь на введення адреналіну.
Достовірні вікзалежні зміни функціонального стану ендотелію настають вже в людей старше
50 років.
Отримані результати свідчать про порушення функціонального стану ендотелію при старінні, що
приводить не тільки до зміни судинорухової функції ендотелію мікроциркуляторного русла, але і
впливає на її антиагрегантні, антиадгезивні та антитромботичні властивості. Усе це не тільки змінює
судинну реактивність, але і є передумовою для розвитку судинної патології в осіб старших вікових
груп.
Ключові слова: мікроциркуляторне судинне русло, функція ендотелію, старіння.
Microvessel endothelial function: Age peculiarities
O.V. Korkushko, V.Yu. Lishnevskaya, G.V. Duzhak
SUMMARY. The functional state of endothelium of microcirculatory vascular bed was assessed, involving
healthy people at the age range 20 to 69 years. Investigations on skin blood supply and endothelial
function of microcirculatory vascular bed were performed using a laser Doppler flow meter BLF 21D,
Transonik Systems, Ink., USA. As has been demonstrated, the endothelial vessel motor function
undergoes changes in aging. Indicative of this have been our data showing a reduced vessel dilation in
response to post;occlusive reactive hyperemia and an increased spastic reaction in response to adrenalin
injection. Statistically significant age;dependent changes of endothelium functioning were already
registered in people over 50 years. The obtained data indicate functional disturbances of the
endothelium in aging leading thus to change of epithelial vessel motor function and also to negative
influences on its anti;aggregate, anti;adhesive and anti;platelet properties. All of these not only alter
vascular reactivity but also become a prerequisite for vascular pathology onset in old age.
Key words: microcirculatory vascular bed, endothelial function, aging.
Адрес для переписки:
Дужак Георгий Владимирович
04114, Киев, ул. Вышгородская, 67
Государственное учреждение «Институт геронтологии АМН Украины»
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Добові коливання
артеріального тиску у хворих
з ізольованою систолічною
гіпертензією
О.Б. Децик, О.Й. Жарінов, І.М. Тумак
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,
Львівський обласний кардіологічний центр МОЗ України

РЕЗЮМЕ
Охарактеризовано добовий профіль артеріального тиску (АТ) у хворих з ізольованою систолічною
гіпертензією (ІСГ) та його залежність від рівня систолічного АТ (АТс). У дослідженні брали участь
67 хворих віком від 46 до 76 років з ІСГ, у тому числі 56 із стійким підвищенням АТ І і 11 – ІІ сту;
пеня, а також 47 пацієнтів із систоло;діастолічною АГ і 19 здорових осіб, порівняних за віком. Усім
обстеженим здійснили добове моніторування АТ з оцінкою середніх показників АТ за добу, в ак;
тивний і пасивний періоди, а також показників добового профілю та ступеня коливань АТ. Медіана
офісного АТ у групі пацієнтів з ІСГ становила 154 (150–158)/87 (85–88) мм рт. ст., а середнього
рівня АТ за 24 год – 143 (138–145)/82 (80–85) мм рт. ст. Підвищені рівні АТс визначали протягом
доби у 76%, діастолічного АТ (АТд) – у 24% вимірів. Ранкове підвищення АТс становило 35
(29–44) мм рт. ст., а добові індекси та показники ступеня коливань АТс і АТд у більшості пацієнтів
не перевищували межі нормальних рівнів. Збільшення віку та тривалості захворювання супро;
воджувалося поступовим, але стійким підвищенням рівня АТс без відчутної динаміки АТд. Зростан;
ня ступеня тяжкості ІСГ асоціювалося з більшою амплітудою добових коливань АТс. Зменшення
вираженості коливань АТс, попередження його ранкового піку, а також транзиторного підвищення
АТд необхідно враховувати як додаткові критерії вибору оптимальної антигіпертензивної терапії та
оцінки її ефективності.

Ключові слова:
ізольована систолічна гіпертензія, добове моніторування, артеріальний тиск, ступінь коливань,
ранкове підвищення.

У діючих міжнародних та національних рекомендаціях
ізольована систолічна гіпертензія (ІСГ) в осіб літнього
віку розглядається як потужний предиктор серцевосу
динної захворюваності та смертності [2, 10]. Одна з імо
вірних причин істотного зростання ризику макросудин
них ускладнень у хворих з ІСГ – підвищення ступеня
коливань артеріального тиску (АТ) на тлі артеріоскле
розу та погіршення еластичних властивостей артеріаль
них судин [5]. Незважаючи на визнане прогностичне
значення високих показників систолічного АТ (АТс) і
пульсового АТ (АТп), суперечливою є оцінка ролі рівня
12

діастолічного АТ (АТд) [4, 9]. Метод добового монітору
вання АТ (ДМАТ) забезпечує найбільш точний та різно
бічний контроль його змін [1, 3, 7, 8]. Мета дослідження –
встановити особливості добового профілю та коливань
АТ у хворих з ІСГ, їх залежність від ступеня підвищення
АТс.

Матеріали і методи дослідження
У дослідженні брали участь 67 (39 чоловіків і 28 жінок
віком від 46 до 76 років) пацієнтів з ІСГ, послідовно об
стежених у регіональному кардіологічному центрі. Серед
© О.Б. Децик, О.Й. Жарінов, І.М. Тумак, 2007
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них 56 пацієнтів із стійким підвищенням систолічного
АТ І і 11 – ІІ ступеня. У 53 пацієнтів діагностували
супутню ІХС з дифузним кардіосклерозом і/або
стенокардією напруження І або ІІ функціонального
класу (ФК) за класифікацією Канадського кардіовас
кулярного товариства. У 42 пацієнтів були наявні ознаки
серцевої недостатності І або ІІ ФК за класифікацією
НьюЙоркської асоціації серця, у 34 – гіперхолесте
ринемія, у 27 – ожиріння 1го або 2го ступеня, у 19 –
куріння, в 6 – компенсований цукровий діабет 2го типу.
Сім пацієнтів раніше перенесли інсульт або транзиторну
ішемічну атаку. Загалом у 49 (73,1%) пацієнтів додат
ковий ризик серцевосудинних ускладнень артеріальної
гіпертензії (АГ) оцінили як дуже високий, у 18 (26,9%) –
як високий. На момент дослідження хворі не отримували
регулярної антигіпертензивної терапії принаймні про
тягом 4 тиж.
Як контрольні групи обстежено також 47 (34 чоловіки
і 13 жінок віком від 43 до 77 років) пацієнтів із систоло
діастолічною АГ (СДАГ) (24 – з підвищенням АТ І і 23 –
ІІ ступеня) і 19 практично здорових осіб віком від 50 до
74 років. У дослідження не включали хворих із симпто
матичними АГ, підвищенням АТ ІІІ ступеня, декомпенсо
ваною серцевою недостатністю, клапанними вадами
серця, перенесеним інфарктом міокарда або нестабільною
стенокардією, з вираженою дилатацією (кінцеводіасто
лічний розмір понад 6 см) або систолічною дисфункцією
(фракція викиду <40%) лівого шлуночка, фібриляцією
передсердь, частою екстрасистолією, постійнозво
ротними тахікардіями, вираженою синусовою тахікар
дією (понад 100 за 1 хв) або брадикардією (менше 55 за
1 хв), хронічними обструктивними захворюваннями
легень, тиреотоксикозом.
Діагноз ІСГ або СДАГ базувався на двох офісних
вимірах АТ, здійснених ртутним сфігмоманометром у по
ложенні хворого сидячи під час кожного з двох візитів до
лікаря з інтервалом не більше 2 тиж. У розрахунок вклю
чали середній показник АТ. ІСГ діагностували у випадку
підвищення АТс до 140 мм рт. ст. і більше в поєднанні з
рівнем АТд нижче 90 мм рт. ст. Ступінь підвищення АТ у
хворих із СДАГ встановлювали за вищим показником АТ
(систолічного або діастолічного).
У всіх учасників дослідження здійснювали ДМАТ за
допомогою приладу АВРМ04 (Meditech, Угорщина).
Згідно з протоколом дослідження вимірювання АТ вико
нували один раз на 10 хв у ранкові години, один раз на
15 хв у денні години, один раз на 30 хв у нічні години.
Аналізували такі показники:
• середні рівні АТс і АТд за 24 год, під час активного і
пасивного періодів доби, мм рт. ст.;
• середній рівень АТп за добу, мм рт. ст.;
• середню частоту серцевих скорочень (ЧСС) за 1 хв, а
також ступінь її добових коливань;
• ступінь коливань (стандартне відхилення, варіабель
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ність) АТс і АТд за 24 год, під час активного і пасивного
періодів доби, мм рт. ст.;
• добові індекси АТс і АТд – виражене у відсотках зни
ження середнього рівня АТ за 1 год протягом пасивного
періоду доби порівняно з активним;
• індекси часу – відсотки підвищених вимірів АТс і
АТд за 24 год, %;
• індекси площі під кривою графіків АТс і АТд за
24 год, мм рт. ст./год;
• ранкове підвищення АТс і АТд [6] – різницю ран
кового АТ (середнього АТ протягом 2 год після початку
активного періоду) і найнижчого показника АТ вночі (се
реднього з трьох вимірів: найнижчого, попереднього і нас
тупного), мм рт. ст.;
• швидкість ранкового підвищення АТс і АТд,
мм рт. ст./год.
Для визначення циркадного ритму систолічного АТ
використовували такі показники добового індексу [1]:
оптимальне нічне зниження – на 10–20%, недостатнє –
0–10%, надмірне – понад 20%, стійке підвищення АТ
вночі – <0%.
Оцінюючи індекси часу, межовими вважали такі рівні
АТ: в активний період – 140/90 мм рт. ст., в пасивний
період – 120/80 мм рт. ст.
Статистичну обробку матеріалу виконали за допомо
гою пакета прикладних програм Statistica for Windows
5.0. Оскільки групи були різні за чисельністю і розподіл
більшості параметричних показників у них не відповідав
закону нормальності (згідно з тестом Шапіро–Вілкса), то
їх описували за медіаною (нижній–верхній квартилі) і
порівнювали за допомогою непараметричного критерію
Манна–Уїтні. Для порівняння якісних характеристик
застосовували критерій χ2.

Результати дослідження та їх обговорення
Загальна характеристика добового профілю АТ. У групі
обстежених пацієнтів встановили відповідність оцінок
рівня АТ, отриманих при використанні різних способів
його вимірювання. Існувала сильна позитивна залежність
між показниками офісного АТ і ДМАТ, причому коефіці
єнт кореляції був вищим для АТд (для АТс і АТд відпо
відно; r=0,54 i r=0,63; p<0,001 в обох випадках). Можна
припустити, що отримані дані пов'язані з дещо менш вира
женими коливаннями АТд у пацієнтів з ІСГ.
Медіана офісного АТ у групі пацієнтів з ІСГ ста
новила 154 (150–158)/87 (85–88) мм рт. ст., а середнього
рівня АТ за 24 год – 143 (138–145)/82 (80–85) мм рт. ст.
Рівень АТс був підвищеним, порівняно з межовими
рівнями, в активний і пасивний періоди доби (табл. 1).
Зниження рівня АТс у нічні години було оптимальним у
46 (68,7%) пацієнтів, недостатнім – у 12 (17,9%), надмір
ним – у 8 (11,9%); в 1 (1,5%) пацієнта рівень АТс уночі
був вищим, ніж удень. Ступінь коливань показників АТ
у різні періоди доби не перевищував рекомендованих
13
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порогових рівнів [3]. Підвищені рівні АТс визначали
протягом доби в 76%, АТд – у 24% вимірів. Ступінь
ранкового підвищення АТс відповідав показникам,
отриманим у дослідженні Jichi Medical School [6] і був
більшим, ніж для АТд.

Порівняно з практично здоровими особами відповід
ного віку у пацієнтів з ІСГ спостерігалися достовірні
відмінності абсолютних показників АТ у різні періоди
доби, швидкості ранкового підвищення АТ, індексів часу
та площі, а також середньої ЧСС за добу. Водночас
Таблиця 1

Показники добового профілю АТ (медіана, квартилі) у пацієнтів з ІСГ,
СДАГ і в контрольній групі

Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з показниками в групі пацієнтів з ІСГ.
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показники добового індексу, а також ступеня коливань
АТс і АТд істотно не відрізнялися. Натомість, при СДАГ,
крім більш високих значень АТд і менших – АТп,
спостерігалися достовірно вищі показники індексів часу
та площі для АТс. У групах пацієнтів з ІСГ і СДАГ не
було виявлено суттєвих відмінностей вираженості та
швидкості ранкового підвищення АТ, а також ступеня
коливань АТс і АТд (див. табл. 1).
Дещо вищі показники офісного АТ порівняно з амбу
латорним є очікуваними, виходячи з узгоджених стан
дартів [10]. Втім, середні рівні АТ, отримані під час ДМАТ,
є найкраще відтворюваними, дозволяють краще передба
чити виникнення уражень органівмішеней і необоротних
серцевосудинних ускладнень АГ [7, 8]. Оцінка індексу
часу методом ДМАТ дозволила встановити, що у хворих з
ІСГ показники АТд були підвищені майже в одній чверті
проведених вимірів. Саме цим можна пояснити достовірні
відмінності показників АТд у пацієнтів з ІСГ і здорових
осіб, які є частковим обмеженням проведеного досліджен
ня. Виявлене з допомогою ДМАТ досить часте підвищення
АТд необхідно розглядати як одну з важливих «мішеней»
для подальшої антигіпертензивної терапії.
Наголосимо також, що аналіз індексу часу дозволив
краще виявляти відносно незначні відмінності АТс у гру
пах пацієнтів з ІСГ і СДАГ порівняно з його абсолютними
рівнями. Натомість, не було виявлено відмінностей сту
пеня та швидкості ранкового підвищення АТ, які в обох
групах були більш вираженими, ніж у здорових осіб.
Медіани показників добового індексу для АТс і АТд у
пацієнтів з ІСГ, СДАГ і в контрольній групі достовірно не
відрізнялись, що свідчить про збереження нормальних
циркадних змін АТ у більшості пацієнтів з обома до
слідженими формами АГ.
Визначальні фактори показників добового профілю
АТ. Кореляційний аналіз дозволив виявити тенденцію
щодо зв'язку середнього рівня АТс протягом 24 год з віком
(r=0,21; p=0,09) та його достовірний зв'язок із тривалістю
захворювання (r=0,27; p<0,05). Водночас зазначений по
казник не був пов'язаний із ступенем та швидкістю ран
кового підйому АТс. Середній рівень АТд не змінювався із
збільшенням віку хворих та тривалості захворювання.
Слід відзначити, що його підвищення поєднувалося із
зменшенням ступеня добових коливань АТд (r=–0,35;
p<0,01), особливо в нічні години (r=–0,40; p=0,001). Під
вищення середнього рівня АТп за добу асоціювалося з
більш вираженими коливаннями АТс у денні години
(r=0,29; p<0,05). Наведені результати узгоджуються із
звичайною віковою динамікою рівнів АТ [5].
Індекс часу АТс за 24 год зростав із збільшенням три
валості захворювання (r=0,33; p<0,01) та підвищенням
середнього рівня АТс за 24 год (r=0,69; p<0,001). Нато
мість, індекс часу АТд за 24 год був достовірно пов'язаний
лише із середнім рівнем АТд (r=0,67; p<0,001), особливо
у денні години (r=0,76; p<0,001), і не залежав від
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тривалості захворювання. Лише для АТд, але не АТс,
індекс часу був пов'язаний із ступенем (r=0,32; p<0,01) і
швидкістю (r=0,27; p<0,05) ранкового підвищення АТ.
Ця особливість може відображати більш виражені коли
вання АТс у пацієнтів з ІСГ. Заслуговує на увагу досто
вірний зв'язок ранкового підвищення АТс з рівнем АТс у
денні години (r=0,27; p<0,05), добовим індексом АТс
(r=0,46; p<0,001), ступенем добових коливань АТс
(r=0,33; p<0,01), ранковим підвищенням АТд (r=0,56;
p<0,001) і середньою ЧСС (r=0,27; p<0,05). Натомість,
ранкове підвищення АТс не залежало від середніх рівнів
АТ за 24 год.
Ступінь підвищення АТс і показники його добового
профілю. Про значення коливань АТс як маркера тяжко
сті захворювання можуть свідчити також показники
ДМАТ, отримані в пацієнтів з ІСГ І і ІІ ступеня (табл. 2).
Крім очікуваних (за визначенням ІСГ) відмінностей аб
солютних показників АТс, АТп, індексів часу і площі АТс,
привертає увагу збільшення коливань АТс (які не ви
ходять за межі нормальних рівнів) в активний і пасивний
періоди доби, а також тенденція до зростання ранкового
підвищення АТс у пацієнтів з ІСГ ІІ ступеня.
Наведені результати дозволяють охарактеризувати
зміни добового профілю АТ, які відбуваються разом з
прогресуванням ІСГ. Незважаючи на збереження опти
мального нічного зниження АТс більш ніж у двох третин
обстежених пацієнтів з ІСГ, підвищення АТс ІІ ступеня
асоціюється зі зростанням амплітуди коливань АТс та
його ранкового підвищення. У свою чергу ці зміни
можуть вносити суттєвий вклад у збільшення ризику
серцевосудинних ускладнень ІСГ [6].
Проведене дослідження дозволило встановити, що у
хворих із ІСГ збільшення віку та тривалості захворю
вання супроводжується поступовим, але більш стійким
підвищенням рівнів АТс без відчутної динаміки АТд.
Водночас, отримані дані можуть свідчити про асоціа
тивний зв'язок формування та прогресування ІСГ із
зростанням амплітуди добових коливань АТс, а також
вираженості ранкового підвищення АТс. Очевидно, змен
шення ступеня коливань АТс, попередження його ранко
вого піку, а також транзиторного підвищення АТд необ
хідно враховувати як додаткові критерії вибору опти
мальної антигіпертензивної терапії та оцінки її ефектив
ності.
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Добовий профіль АТ у підгрупах пацієнтів з ІСГ І і ІІ ступеня
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Суточные колебания артериального давления у больных с изолированной систо!
лической гипертензией
О.Б. Децык, О.И. Жаринов, И.М. Тумак
РЕЗЮМЕ. Охарактеризованы суточный профиль артериального давления (АД) у больных с
изолированной систолической гипертензией (ИСГ) и его зависимость от уровня систолического АД
(АДс). В исследовании принимали участие 67 больных в возрасте от 46 до 76 лет с ИСГ, в том числе
56 с устойчивым повышением АД І и 11 – ІІ степени, а также 47 больных с систоло;диастолической
АГ и 19 здоровых лиц, сравнимых по возрасту. Всем обследованным провели суточное мони;
торирование АД с оценкой средних показателей АД за сутки, в активный и пассивный периоды, а
также показателей суточного профиля и степени колебаний АД. Медиана офисного АД в группе
пациентов с ИСГ составила 154 (150–158)/87 (85–388) мм рт. ст., а среднего уровня АД за 24 ч – 143
(138–145)/82 (80–85) мм рт. ст. Повышенные уровни АДс определяли в течение суток в 76%, диасто;
лического АД (АДд) – в 24% измерений. Утреннее повышение АДс составляло 35 (29–44) мм рт. ст., а
суточные индексы и показатели степени колебаний АДс и АДд у большинства пациентов не превы;
шали пределы нормальных уровней. Увеличение возраста и длительности заболевания сопровож;
далось постепенным, однако устойчивым повышением уровня АДс без отчетливой динамики АДд.
Нарастание степени тяжести ИСГ ассоциировалось с большей амплитудой суточных колебаний АДс.
Уменьшение выраженности колебаний АДс, предупреждение его утреннего пика, а также тран;
зиторного повышения АДд необходимо учитывать как дополнительные критерии выбора оптималь;
ной антигипертензивной терапии и оценки ее эффективности.
Ключевые слова: изолированная систолическая гипертензия, суточное мониторирование,
артериальное давление, степень колебаний, утреннее повышение.
Diurnal blood pressure variations in patients with isolated systolic hypertension
О.B. Detsyk, О.I. Zharinov, І.М. Тumak
SUMMARY. This work aimed to study the diurnal arterial blood pressure (BP) profile and its dependence on
systolic BP (BPs) level in the patients with an isolated systolic hypertension (ISH). The study involved 67
ISH patients, age range 46 to 76 years; of them subjects with a sustained BPs increase (1st degree, n=56;
and 2nd degree, n=11). Besides, 47 patients with a systolic;diastolic arterial hypertension and 19 healthy
subjects, comparable by age, were also included. All the study subjects underwent an ambulatory BP
monitoring to evaluate average BP values throughout 24 hours (both at active and passive periods) as well
as diurnal BP profile and variability values. In the ISH patients, the median office BP level was 154
(150–158)/87 (85–88) mm Hg and average diurnal BP level was 143 (138–145)/82 (80–85) mm Hg.
Increases in the BPs and diastolic BP (BPd) levels throughout 24 hours were registered in 76% and 24% of
measurements, respectively. Morning rise of BPs made 35 (29–44) mm Hg, while the diurnal indices and
standard deviations of BPs and BPd remained within normal limits in majority patients. Increase of age and
disease duration was accompanied by a gradual but sustained BPs rise, with no change of BPd. The growing
ISH severity was associated with larger amplitude of diurnal BPs variations. Decrease of BPs variability,
preventing its morning rise and transient BPd increase should be considered as additional criteria for the
choice of optimal antihypertensive treatment and its efficacy control.
Key words: isolated systolic hypertension, 24"hour monitoring, blood pressure, variability, morning increase.
Адреса для листування:
Олег Йосипович Жарінов
03151, Київ, вул. Народного Ополчення, 5
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17

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
4’ 2007

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

УДК 616.12$008331.1$053.9$08:615.214.24

Предпосылки применения
мелатонина у пациентов
пожилого возраста
с гипертонической болезнью
В.Б. Шатило, И.А. Антонюк!Щеглова, Е.В. Бондаренко, М.И. Турта
Государственное учреждение «Институт геронтологии АМН Украины», Киев

РЕЗЮМЕ
Ночная экскреция с мочой 6;гидроксимелатонинсульфата (6;ГМС) изучена у практически здоровых
людей молодого (20–34 лет, 14 чел.) и пожилого возраста (60–74 лет, 32 чел.), а также у 20 паци;
ентов пожилого возраста с гипертонической болезнью І стадии (ГБІ), которые не получали антиги;
пертензивной терапии. Показатели экскреции 6;ГМС сопоставляли с уровнем артериального дав;
ления (АД). Пожилых людей со сниженной мелатонинобразующей функцией эпифиза (ночная экс;
креция 6;ГМС менее 9 мкг) рандомизировали в группы, получавшие ежедневно в течение 3 мес ме;
латонин в дозе 3 мг/сут, или 1,5 мг/сут, или 0,5 мг/сут (прием препарата в 21.00). Через 1 мес и
3 мес приема мелатонина изучали АД в покое и при дозированной психоэмоциональной пробе.
Установлено, что ночная экскреция 6;ГМС снижена у здоровых пожилых людей по сравнению с
молодыми на 82,5%, а у пациентов пожилого возраста с ГБІ по сравнению с пожилыми здоровыми
лицами – на 45,4%. Систолическое и диастолическое АД, наоборот, существенно выше у пожилых
здоровых людей (по сравнению с молодыми) и пожилых больных с ГБІ (по сравнению со здоро;
выми). Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень АД связан с состоянием мелато;
нинобразующей функции эпифиза.
В процессе длительного приема разных доз мелатонина отмечено достоверно снижение систоли;
ческого АД в состоянии покоя. Фармакологические дозы мелатонина (1,5–3 мг) уменьшали также
прирост систолического АД при дозированной психоэмоциональной пробе. Гипотензивный эффект
мелатонина в покое и при психоэмоциональном напряжении отчетливо проявлялся у пожилых боль;
ных с ГБI, однако отсутствовал у пожилых людей с нормальным исходным АД. Полученные
результаты обосновывают необходимость дальнейших исследований по оценке эффективности
мелатонина у пациентов пожилого возраста с ГБ.

Ключевые слова:
мелатонинобразующая функция эпифиза, пожилой возраст , гипертоническая болезнь,
артериальное давление, мелатонин.

В последние годы доказано участие мелатонина в
регуляции деятельности сердечнососудистой системы
[8, 10, 13, 31, 33, 34]. Мелатонин дает отчетливый вазоди
латирующий эффект [35, 40], который приводит к
снижению артериального давления (АД) у крыс с гене
тически детерминированной спонтанной гипертензией
[19, 25].
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Многофакторный механизм вазодилатирующего эф
фекта мелатонина обусловлен его влиянием на собствен
ные рецепторы эндотелиальных и гладкомышечных
клеток сосудистой стенки [41], угнетением секреции се
ротонина структурами ЦНС и тромбоцитами [15], нора
дреналина надпочечниками [12] и вазопрессина гипота
ламусом [43], уменьшением симпатической активности и
© В.Б. Шатило, И.А. Антонюк$Щеглова, Е.В. Бондаренко, М.И. Турта, 2007
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повышением парасимпатического тонуса [31], стиму
лирующим влиянием мелатонина на выработку оксида
азота эндотелиальными клетками [19].
Уменьшение АД может быть следствием стресспро
текторного действия мелатонина [11, 44], механизмы
которого изложены в работе Э.Б. Арушанян [2]. Автор
считает, что этот эффект мелатонина связан с умень
шением активности структур лимбической системы, где
расположены центры формирования отрицательных
эмоций. Уменьшение возбудимости гиппокампа и других
эмоциогенных структур осуществляется через мелатони
новые рецепторы [37] и мобилизацию ГАМКергических
механизмов [20].
Мелатонин при стрессе ограничивает секрецию глюко
кортикоидов [1], защищает организм от повреждающих
эффектов высоких концентраций циркулирующих кате
холаминов и кортикостероидов [30]. Механизм стресс
протекторного эффекта мелатонина, повидимому, со
стоит в торможении выработки кортиколиберина в гипо
таламусе и кортикотропина в гипофизе [27], в умень
шении активности симпатоадреналовой системы [26].
Благоприятное влияние мелатонина обусловлено также
его антиоксидантными свойствами [32]. Мелатонин яв
ляется одним из наиболее мощных эндогенных антиокси
дантов, инактивирует гидроксильные и пероксильные
радикалы. Более того, он повышает активность суперок
сиддисмутазы и глутатионредуктазы, угнетает актив
ность прооксидантного фермента NOсинтазы, что при
водит к уменьшению выработки оксида азота, избыток
которого вызывает дегенерацию и гибель нейронов [17].
Стресспротекторный эффект мелатонина хорошо
изучен у животных в плане предупреждения язвенных
поражений пищеварительного тракта, возникающих при
эмоциональноболевом и иммобилизационном стрессе [3,
24]. Введение мелатонина ослабляет у животных тревогу,
увеличивает латентный период или полностью подавляет
двигательный компонент испуга при сильном звуковом
раздражении, ограничивает агрессивность [14, 21]. Эпи
физэктомия, наоборот, приводила к повышению тревож
ности мышей и крыс, возрастала их чувствительность к
стрессовому воздействию.
В исследованиях на людях (двойное слепое исследова
ние) отмечено уменьшение ощущения тревоги после
приема мелатонина [11, 28]. В результате ослабления
стрессового напряжения и тревоги улучшается сон,
уменьшаются вегетативные реакции.
У пожилых людей после курсового 2недельного при
ема мелатонина в дозе 3 мг (в 21.00) мы наблюдали досто
верное уменьшение прироста АД и ЧСС при психоэмо
циональной пробе. Наряду с этим мелатонин оказывал
благоприятное влияние на состояние вегетативной регу
ляции – уменьшалась симпатическая активность, усили
вались парасимпатические и барорефлекторные влияния
на сердечнососудистую систему [4, 9].
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Ослабление мелатонинобразующей функции эпифиза,
наблюдаемое у большинства пожилых и старых людей,
характеризуется уменьшением акрофазы (ночного пика)
и амплитуды суточного ритма концентрации мелатонина
в плазме, снижением ночной экскреции 6ГМС с мочой
[16, 29, 36, 38]. Проведенное нами изучение концентра
ции мелатонина в плазме крови показало, что в разное
время суток у большинства здоровых людей пожилого
возраста (71%) уровень гормона существенно ниже, чем у
молодых [5, 6]. У пожилых концентрация мелатонина
днем не превышает 10 нг/л, а ночью – 40 нг/л, амплитуда
суточного ритма меньше 30 нг/л. В то же время у каждого
третьего пожилого человека уровень мелатонина в крови
и амплитуда его суточного ритма такая же, как у здоро
вых молодых людей, что свидетельствует о сохраненной
мелатонинобразующей функции эпифиза.
Высокая функциональная активность эпифиза являет
ся одним из факторов, которые определяют высокую про
должительность жизни. Так, по данным [29], долгожители
имеют достаточно высокие показатели концентрации ме
латонина в плазме ночью и ночной экскреции 6ГМС. По
нашим данным, у пожилых здоровых людей с сохраненной
мелатонинобразующей функцией эпифиза существенно
выше физическая и психомоторная работоспособность,
меньше функциональный возраст сердечнососудистой
системы, хорошо выражены суточные ритмы сердечно
сосудистой системы и вегетативной регуляции [7].
В последние годы все большее внимание уделяется
выяснению значимости возрастных изменений эпифиза в
развитии возрастзависимой патологии – ишемической
болезни сердца, гипертонической болезни, болезни
Альцгеймера, сахарного диабета 2го типа (18, 36, 42].
Экспериментальные исследования показали, что у
крыс с генетически обусловленной спонтанной гипер
тензией ночью снижен уровень мелатонина в крови по
сравнению с нормотензивными животными [25]. Удале
ние шишковидной железы также приводило к устойчи
вому повышению АД [39], в то время как введение жи
вотным мелатонина способствовало его нормализации
[22].
М. Jonas и соавторы изучали соотношение между
суточным ритмом АД и содержанием 6ГМС в дневной и
ночной порциях мочи у больных с артериальной гипер
тензией [23]. Ночью средний уровень АД уменьшался у
дипперов и повышался у недипперов. У дипперов наблю
далось физиологическое ночное повышение содержания
6ГМС в моче на 8,2±1,7 мкг/12 ч, тогда как у недипперов
ночное повышение составляло лишь 2,6±0,8 мкг/12 ч (раз
личие между группами р<0,05). Изменение ночной экс
креции 6ГМС у больных коррелировало с изменением
среднего АД (r=–0,54; р=0,03). Следовательно, недо
статочная выработка мелатонина ночью может быть
одним из факторов патогенеза артериальной гипертен
зии.
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С другой стороны, в исследованиях на людях отмечен
гипотензивный эффект экзогенного мелатонина, который
проявлялся преимущественно в темное время суток. Так,
по данным Е. Scalbert и соавторов [33] и А. Cagnacci и
соавторов [13], у здоровых молодых женщин однократ
ный прием мелатонина снижал АД, уменьшал симпати
ческую активность и реактивность сосудов. У здоровых
молодых мужчин ежедневный вечерный прием мелато
нина понижал дневной, ночной и среднесуточный уровни
АД [10].
Целью данной работы явилось изучение состояния
мелатонинобразующей функции эпифиза у здоровых
людей разного возраста и у пациентов пожилого овзраста
с гипертонической болезнью І стадии (ГБІ), а также оцен
ка влияния длительного приема мелатонина на АД в
зависимости от его исходного уровня.

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали участие 14 здоровых моло
дых людей (20–34 лет), 32 здоровых человека пожилого
возраста (60–74 лет), а также 20 больных пожилого воз
раста с ГБІ (уровень амбулаторного систолического АД
140–149 мм рт. ст.). Отбор здоровых пожилых людей про
водили на основании тщательного клинического, лабора
торного и инструментального обследования, которое по
зволило исключить заболевания сердечнососудистой, ды
хательной, эндокринной и центральной нервной систем.
На первом этапе исследовали исходные показатели
сердечнососудистой системы (АД, ЧСС) в состоянии
покоя и их изменения при дозированной психоэмо
циональной пробе. Для оценки состояния мелатониноб
разующей функции эпифиза определяли экскрецию с
мочой 6гидроксимелатонинсульфата (6ГМС) в ночной
период (22.00–7.00).
На следующем этапе у пожилых людей со сниженной
мелатонинобразующей функцией эпифиза (ночная экс
креция 6ГМС менее 9 мкг) исследовали влияние дли
тельного приема разных доз мелатонина на показатели
сердечнососудистой системы в состоянии покоя и при
дозированной психоэмоциональной пробе.
Все исследования выполнены в клинике Института ге
ронтологии АМН Украины в стандартных условиях
(одинаковые режимы бодрствования и сна, диета, исклю
чение приема алкоголя, кофе и фармакологических пре
паратов, оказывающих влияние на мелатонинобразую
щую функцию эпифиза). Фоновое обследование прово
дилось в январе–апреле.
Для определения ночной экскреции 6ГМС мочу соби
рали в соответствии с общепринятым протоколом в пе
риод с 22.00 до 7.00. Из общих объемов отбирали пробы
(2 мл), которые хранили в морозильной камере при тем
пературе –20 °С не более 3 мес. Концентрацию 6ГМС в
пробах мочи определяли иммуноферментным методом на
анализаторе Multiskan EX (Labsystems, Финляндия) с
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использованием стандартных наборов компании IBL
Humburg GmbH (Германия). Путем умножения концент
рации 6ГМС на объем мочи вычисляли показатель
ночной экскреции 6ГМС (в мкг). В соответствии с ме
тодическими рекомендациями к набору у здоровых
людей старше 65 лет экскреция 6ГМС за ночной период
в среднем составляет 9 мкг. Ночная экскреция 6ГМС
ниже 9 мкг свидетельствует о сниженной, а экскреция
более 9 мкг – об относительно сохраненной мелатониноб
разующей функции эпифиза.
Амбулаторное систолическое и диастолическое АД
измеряли сфигмоманометром по методу Короткова: в со
стоянии покоя (сидя), а также на 10й минуте дозирован
ной психоэмоциональной пробы. Пробу проводили по
разработанной нами методике (компьютерное задание
выбора в условиях нарастающего дефицита времени),
которая детально изложена в опубликованной ранее
работе [5].
На основании уровня ночной экскреции 6ГМС отоб
раны 42 человека пожилого возраста со сниженной ме
латонинобразующей функцией эпифиза (экскреция
менее 9 мкг), которые на протяжении 3 мес ежедневно в
21.00 получали мелатонин в дозе 3 мг (15 чел.), или 1,5 мг
(15 чел.), или 0,5 мг (12 чел.).
Данные обработаны методами вариационной статис
тики с использованием программного обеспечения
EXCEL. Достоверность различий между группами и
достоверность изменений показателей оценивали пара
метрическим методом по tкритерию Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования показали, что уровень
ночной экскреции 6ГМС снижен у здоровых пожилых
людей по сравнению с молодыми на 82,5% (табл. 1), что
свидетельствует о значительном ослаблении мелатонин
образующей функции эпифиза при физиологическом
старении и соответствует полученным ранее данным [16,
29, 36, 38]. В то же время у пожилых здоровых людей
Таблица 1
Ночная экскреция 6;ГМС и показатели
сердечно;сосудистой системы в состоянии покоя
у здоровых людей разного возраста (М±m)

Примечание: достоверность различия между группами:
* p<0,05, *** – p<0,001.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
4’ 2007

существенно выше показатели амбулаторного систоли
ческое и диастолического АД в состоянии покоя (сидя).
Таблица 2
Показатели сердечно;сосудистой системы в состоянии
покоя у пожилых здоровых людей и больных пожилого
возраста с ГБІ (М±m)

Примечание: достоверность различия между группами:
* – p<0,05, ** – p<0,01.

У пациентов пожилого возраста с ГБІ ночная экс
креция 6ГМС на 45,4% ниже, чем у здоровых пожилых
людей (табл. 2), что свидетельствует о более значитель
ном нарушении функционального состояния эпифиза
при повышенном уровне АД.
Таким образом, на уровень ночной экскреции 6ГМС у
пожилых людей оказывают влияние два фактора –
собственно возраст и повышенный уровень АД. Действие
обоих факторов однонаправленное и характеризуется
снижением ночной экскреции 6ГМС. Однако более

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

значимым является влияние возрастного фактора,
меньшую роль играет фактор повышенного уровня АД.
На следующем этапе работы анализировали изме
нения показателей сердечнососудистой системы под
влиянием длительного (3 мес) применения мелатонина у
всех пожилых людей со сниженной мелатонинобразую
щей функцией эпифиза (в группу вошли как здоровые,
так и больные с ГБІ).
Как следует из данных табл. 3, прием мелатонина в
фармакологических (1,5 и 3 мг) и физиологической дозах
(0,5 мг) приводил к существенному снижению амбула
торного систолического АД в состоянии покоя (сидя).
Отмеченный эффект наблюдался через 1 мес и сохранял
ся через 3 мес приема мелатонина. Наряду с этим фар
макологические дозы мелатонина (1,5 и 3 мг) уменьшали
прирост систолического АД при дозированной психоэмо
циональной пробе, что согласуется с нашими данными о
стресспротекторном эффекте 2недельного приема ме
латонина в дозе 3 мг [4].
Учитывая то, что общая группа пожилых людей со
сниженной мелатонинобразующей функцией эпифиза
состояла не только из пожилых здоровых людей, но и
пожилых пациентов с ГБІ, важно было оценить влияние
мелатонина на уровень АД в каждой из этих подгрупп.
Проведенный анализ показал отчетливый и достовер
ный гипотензивный эффект мелатонина у пожилых
больных с ГБІ (как в покое, так и при психоэмоциональ
ном напряжении), а также отсутствие такового у пожи
лых без артериальной гипертензии (табл. 4). У больных с

Таблица 3
Показатели сердечно;сосудистой системы в состоянии покоя и их прирост при дозированной психоэмоциональной
пробе у людей пожилого возраста со сниженной мелатонинобразующей функцией эпифиза в процессе длительного
применения разных доз мелатонина

Примечание: достоверность изменения показателя под влиянием мелатонина: * – p<0,05. Различия между группами в исходном
состоянии не достоверны.
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Таблица 4
Влияние мелатонина на АД и ЧСС у пожилых здоровых людей и пациентов пожилого возраста с ГБІ со сниженной
мелатонинобразующей функцией эпифиза

Примечание: достоверное изменение показателя под влиянием мелатонина (М): * – p<0,05; ** – p<0,01. Достоверное различие
между подгруппами: # – p<0,05.

ГБІ мелатонин не только снижал систолическое АД в
покое, но и ограничил прирост систолического АД,
диастолического АД и ЧСС при дозированной психоэмо
циональной пробе.
Таким образом, результаты опубликованных экспе
риментальных исследований свидетельствуют о развитии
артериальной гипертензии после удаления шишковидной
железы (эпифиза). Мелатонинобразующая функция эпи
физа снижена у крыс с генетически детерминированной
спонтанной артериальной гипертензией, а введение этим
животным экзогенного мелатонина оказывает нормали
зующее влияние на уровень АД.
У пожилых больных с незначительно повышенным
уровнем систолического АД (140–149 мм рт. ст.) кратко
временное и длительное (3 мес) применение мелатонина
в дозах 1,5–3 мг приводит к существенному снижению
АД не только в состоянии покоя, но и в условиях пси
хоэмоционального напряжения.
Представленные литературные данные и результаты
собственных исследований обосновывают проведение до
полнительных исследований с целью оценки эффектив
ности применения мелатонина у пациентов пожилого
возраста с гипертонической болезнью.

Выводы
1. Показатель ночной экскреции 6ГМС снижен у
здоровых пожилых людей по сравнению с молодыми на
22

82,5%, что свидетельствует о значительном ослаблении
мелатонинобразующей функции эпифиза при физиоло
гическом старении.
2. У пожилых пациентов с гипертонической болезнью
І стадии ночная экскреция 6ГМС на 45,4% ниже, чем у
здоровых, что свидетельствует о более выраженном
нарушении функционального состояния эпифиза у лиц с
повышенным уровнем АД.
3. Возрастной фактор и повышенный уровень АД ока
зывают однонаправленное влияние на мелатонинобразу
ющую функцию эпифиза, которое характеризуется сни
жением ночной экскреции 6ГМС. При этом более зна
чимым является влияние возрастного фактора, меньшую
роль играет фактор повышенного уровня АД.
4. У пожилых людей со сниженной мелатониноб
разующей функцией эпифиза применение мелатонина в
фармакологических (1,5 мг, 3 мг) и физиологической до
зах (0,5 мг) приводит к существенному снижению ам
булаторного систолического АД в состоянии покоя.
Отмеченный эффект наблюдался через 1 мес и сохра
нялся через 3 мес приема мелатонина.
5. У пожилых людей с функциональной недостаточ
ностью эпифиза фармакологические дозы мелатонина
(1,5 мг и 3 мг) уменьшают прирост систолического АД
при дозированной психоэмоциональной пробе.
6. У пожилых пациентов с ГБ І стадии мелатонин сни
жает систолическое АД в покое и ограничивает прирост
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систолического и диастолического АД при дозированной
психоэмоциональной пробе.
7. Полученные результаты обосновывают необходи
мость дальнейших исследований по оценке эффектив
ности мелатонина у пациентов пожилого возраста с
гипертонической болезнью.
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Передумови застосування мелатоніну у пацієнтів літнього віку з гіпертонічною
хворобою
В.Б. Шатило, I.А. Антонюк$Щеглова, О.В. Бондаренко, М.I. Турта
РЕЗЮМЕ. Нiчну екскрецiю із сечею 6;гiдроксимелатонiнсульфату (6;ГМС) визначали у здорових
людей молодого (20–34 рокiв, 14 чол.) та лiтнього вiку (60–74 рокiв, 32 чол.), а також у 20 літніх
пацієнтів з гiпертонiчною хворобою І стадії (ГБІ), якi не отримували антигiпертензивної терапiї.
Показники нiчної екскрецiї 6;ГМС порiвнювали з рiвнем артерiального тиску (АТ). Осіб лiтнього віку
iз зниженою мелатонiнутворювальною функцiєю епiфiза (нiчна екскрецiя 6;ГМС менше 9 мкг)
розподiлено на три групи, що отримували щоденно протягом 3 мiс мелатонiн в дозi 3 мг/добу, або
1,5 мг/добу, або 0,5 мг/добу (прийом препарату о 21.00). Через 1 мiс та 3 мiс прийому мелатонiну
визначали АТ у станi спокою та під час дозованої психоемоцiйної проби.
Встановлено, що нiчна екскрецiя 6;ГМС знижена у здорових лiтнiх людей порiвняно з молодими на
82,5%, а у лiтнiх хворих з ГБІ на 45,4% порiвняно зi здоровими лiтнiми особами. Систолiчний та
дiастолiчний АТ, навпаки, вищий у лiтнiх здорових людей (порiвняно з молодими) та у лiтнiх хворих
з ГБІ (порiвняно зi здоровими). Отриманi результати свiдчать про те, що рiвень АТ певним чином за;
лежить вiд стану мелатонiнутворювальної функцiї епiфiза.
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Пiд впливом тривалого прийому рiзних доз мелатонiну суттєво знизився систолiчний АТ у станi
спокою. Фармакологiчнi дози мелатонiну (1,5–3 мг) також знизили систолiчний АТ під час дозованої
психоемоцiйної проби. Гiпотензивний ефект мелатонiну спостерiгався у пацієнтів з ГХІ, але був
вiдсутнiй у лiтнiх людей з нормальним рiвнем АТ. Отриманi результати обґрунтовують проведення
подальших дослiджень з метою оцiнки ефективностi мелатонiну у пацієнтів лiтнього віку з ГХ.
Ключовi слова: мелатонiнутворювальна функцiя епiфiза, лiтнiй вiк, гiпертонiчна хвороба,
артерiальний тиск, мелатонiн.
Prerequisites for melatonin use in elderly patients with hypertensive disease
V.B. Shatilo, I.А. Antoniuk$Shcheglova, E.V. Bondarenko, M.I. Tourta
SUMMARY. Nocturnal 6;hydroxy;melatonin sulphate (6;HMS) excretion in urine was studied in
essentially healthy young (20–34 years, n=14) and elderly (60–74 years, n=32) and in 20 elderly
subjects with 1st degree hypertensive disease (HD) who did not receive antihypertensive therapy.
Indices of (6;HMS) excretion were compared with arterial blood pressure (BP) level. Elderly subjects
with a reduced pineal gland melatonin;producing function (nocturnal 6;HMS excretion less than 9µg)
were randomized into groups receiving melatonin at doses of 3 mg/day or 1.5 mg/day or 0.5 mg/day. The
drug was taken at 9 p.m. One month and 3 months following the start of treatment, BP measurements at
rest and during prescribed psychoemotional test were performed.
In healthy elderly versus young subjects, nocturnal 6;HMS excretion was reduced by 82.5%, whereas in
patients with 1st degree HD it was reduced by 45.4% compared to healthy elderly subjects. Systolic and
diastolic BP values, on the contrary, were significantly higher in healthy elderly (compared to young)
and in elderly patients with 1st degree HD (compared to healthy).
The results obtained indicate that BP level is associated with pineal gland melatonin;producing function.
Prolonged intake of different melatonin doses has led to the statistically significant decrease of resting
systolic BP. Pharmacological melatonin doses (1.5–3 mg) reduced also systolic BP increments measured
during prescribed psychoemotional test. Hypotensive effects of melatonin at rest and during
psychoemotional test were clearly seen in elderly subjects with normal basal BP level. Therefore a
further study into melatonin action in elderly hypertensive patients is required.
Key words: pineal gland melatonin"producing function, hypertensive disease, arterial pressure, elderly.
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Результати тривалого
24!місячного спостереження
та віддалений прогноз
у пацієнтів з постінфарктним
кардіосклерозом у поєднанні
з гіпертонічною хворобою
В.І. Денисюк, С.В. Валуєва, Е.С. Осядла
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

РЕЗЮМЕ
Визначено основні предиктори формування хронічної постінфарктної аневризми, виникнення пов;
торного інфаркту міокарда, 2;річної летальності, прогресування хронічної серцевої недостатності в
пізній постінфарктний період. Побудовано моделі розвитку описаних ускладнень залежно від на;
явності чи відсутності даного предиктора.

Ключові слова:
пізній постінфарктний період, предиктор, 2"річна летальність, тривале лікування.
Ішемічна (ІХС) та гіпертонічна хвороба (ГХ) – най
більш поширені захворювання сучасності. Важливою
проблемою є те, що у пацієнтів з високим артеріальним
тиском у 3–4 рази частіше виникають інфаркт міокарда
(ІМ), у 6 разів частіше – серцева недостатність (СН) [4,
10, 12]. Найбільш несприятливий прогноз відзначається у
хворих з ІМ в анамнезі через підвищений ризик повтор
них ІМ, раптової серцевої смерті, прогресування СН [2, 8,
10, 11]. ГХ є не тільки основним чинником ризику ІМ, але
й має негативний вплив на його перебіг і прогноз. Рівень
летальності таких хворих у 5–20 разів вищий, ніж у
загальній популяції [12]. Дотепер не уточнено вплив
міокардіальної функції та дисліпідемії на найближчий та
віддалений прогноз, 2річну виживаність хворих, які
перенесли ІМ на тлі ГХ. Остаточно не з'ясовані предик
тори виникнення повторних ІМ, аневризми лівого шлу
ночка (ЛШ), хронічної серцевої недостатності (ХСН) під
впливом тривалого стандартного лікування.
Мета дослідження – встановити предиктори форму
вання хронічної постінфарктної (ПІ) аневризми, виник
26

нення повторних ІМ, прогресування ХСН та летальності
в пізній постінфарктний період в поєднанні з ГХ упро
довж 24місячної терапії лізиноприлом та бісопрололом.

Матеріали і методи дослідження
У дослідженні брали участь 146 чоловіків віком
56,23±0,59 року, які перенесли ІМ в поєднанні з ГХ,
ускладнені ХСН І–ІІА стадії ІІ–ІІІ ФК. Серед них у
20 пацієнтів виявлено ПІ аневризму. Середня тривалість
ІХС у пацієнтів цієї групи склала 9,29±0,52 року, ГХ –
6,12±0,41 року. До контрольної групи увійшли 39 чо
ловіків з аналогічним діагнозом без ІМ в анамнезі. Групи
були репрезентативні за віком і тривалістю захворювань.
Обстеження проводили до лікування та через 3, 6, 12, 24
міс. Ехокардіографічне обстеження здійснювали в М та
Врежимах з імпульсною міокардіальною допплєрогра
фією на апараті SONOACE 6000C фірми «Medison» за
рекомендаціями Американського ехокардіографічного
товариства (ASE). Біохімічне дослідження ліпідів з ви
користанням ферментативного методу включало визна
© В.І. Денисюк, С.В. Валуєва, Е.С. Осядла, 2007
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чення в плазмі крові рівня загального холестерину
(ЗХС), ХС ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) і
тригліцеридів (ТГ). Вміст ХС в ліпопротеїдах низької
(ЛПНЩ), дуже низької щільності (ЛПДНЩ) та індекс
атерогенності (ІА) визначали розрахунковим методом за
W. Friedewald (1972).
Усі хворі приймали бісопролол (2,5–10 мг на добу),
лізиноприл (5–20 мг на добу), симвастатин (20 мг на до
бу), ацетилсаліцилову кислоту (100 мг на добу) та діуре
тики і нітрати за потреби. Критеріями виключення були
симптоматична артеріальна гіпертензія, ендокринопатії
та інша супутня патологія.
Отримані дані оброблені за допомогою програм
Microsoft Excel2000 і «SAS 9.1 for Windows 2000». Для
виявлення впливу чинника на розвиток ускладнень ви
раховували відносний ризик. Для встановлення предик
торів ускладнень використовували однофакторний ана
ліз: для безперервних змінних – ttest, для категорійних –
χ2 та аналіз виживаності. За допомогою Fisher's Exact Test
проводили порівняння категорійних величин для малих
вибірок. Для оцінки виживаності використовували χ2 та
Kaplan – Meier productlimit test з подальшою побудовою
гомогенних кривих. Для порівняння виживаності в
групах застосовували критерії Logrank, Wilсoхon, 2Log
(LR). Моделі розвитку ускладнень будували за до
помогою регресії Кокса, в якій ризик розвитку усклад
нень вираховували залежно від часу їх виникнення за
формулою: λ(t; x) = λ0(t)eβ'x(t). Статистично вірогідною
вважали різницю за р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення
Серед хворих з ПІ кардіосклерозом протягом 2річ
ного спостереження, про перебіг захворювання яких була
точна інформація, хронічна ПІ аневризма сформувалась у
3,17% осіб, що узгоджується з даними інших авторів [1].
ПІ аневризма розвивалась лише у хворих з ексцент
ричною гіпертрофією в 5,06% випадків, QІМ – в 4,30%,
при фракції викиду (ФВ) менше 45% – у 6,65%. Віднос
ний ризик виникнення ускладнення при одному перене
сеному ІМ зростав в 3,26 разу, патологічних типах діасто
лічного трансмітрального кровотоку (ДТМК) – у
3,29 разу.
До початку лікування у хворих з ПІ аневризмою об'єм
ЛШ в систолу та діастолу (КДО, КСО) мав тенденцію до
зростання, товщина міжшлуночкової перегородки в
діастолу (ТМШПд) – до зменшення порівняно з показ
никами у решти осіб. Рівні ЗХС та ХС ЛПНЩ були істот
но нижчими у таких хворих (р<0,05). Упродовж 24 міс
лікування у хворих з ПІ аневризмою КДО та КСО збіль
шувались, у решти пацієнтів – зменшувались. ТМШПд
однаково зменшувалась у хворих обох груп. Рівні ЗХС та
ХС ЛПНЩ знижувались у всіх хворих, але більш ін
тенсивно – в осіб без аневризми ЛШ. Аналізуючи різни
цю у зазначених показниках до та впродовж лікування у
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хворих обох груп, істотні відмінності виявлено в КДО,
КСО (р<0,01), ЗХС і ХС ЛПНЩ (р<0,05).
Предикторами формування хронічної аневризми ЛШ
були ексцентрична гіпертрофія, ФВ<45% (р<0,05), на
ростання КДО і КСО під впливом 2річного лікування.
Серед хворих з ПІ кардіосклерозом протягом 2річ
ного спостереження повторні ІМ виникали у 12,70%, за
наявності аневризми відносний ризик був в 1,97 разу ви
щим порівняно з таким у хворих, які перенесли ІМ.
Ризик виникнення повторних ІМ зростав за наявності
концентричної гіпертрофії в 1,68 разу, декількох ІМ – в
2,10 разу, ФВ >45% – в 1,52 разу, порушення релаксації
ЛШ – в 1,37 разу і не залежав від глибини ІМ.
Отримані результати підтверджують інші автори [6,
11]: у ПІ період протягом перших 2 років повторні ІМ
розвиваються в 15% випадків. Деякі автори встановили,
що концентрична гіпертрофія сприяє розвитку повтор
них ІМ [9]. Виникнення повторних ІМ у хворих з анев
ризмою пояснюється хронічною недостатністю кровопо
стачання, яка посилює субендокардіальну ішемію [1].
До лікування об'ємні показники ЛШ в систолу та діа
столу мали тенденцію до збільшення, ТМШПд була од
наковою в обох групах. Рівень ЗХС та ХС ЛПНЩ
неістотно зростав у осіб, які перенесли повторний ІМ,
порівняно з показником у решти хворих.
Вивчаючи зміни описаних показників до та через
24 міс лікування, ми встановили, що різниця в об'ємних
показниках ЛШ, рівнях ЗХС та ХС ЛПНЩ до та впро
довж лікування залишалась статистично значущою
(р<0,05) між хворими обох груп.
Отже, предикторами 2річного розвитку повторного
ІМ є відсутність істотної динаміки DКДО, DКСО, ЗХС та
DХС ЛПНЩ, що підтверджується даними літератури [7].
При багатофакторному аналізі основним предиктором
розвитку повторного ІМ є відсутність динаміки КСО
(DКСО) впродовж лікування (табл. 1). Збільшення ос
таннього на 1 мл протягом 2 років підвищує ризик роз
витку даного ускладнення на 7%.
Таблиця 1
Модель розвитку повторного ІМ у хворих
з ПІ кардіосклерозом у поєднанні з ГХ

У хворих без ІМ 2річна летальність склала 5,13%, у
пізній ПІ період – 7,14%, за наявності аневризми ЛШ
відносний ризик зріс в 1,39 разу і склав 25%. Отримані
результати узгоджуються з даними літератури, в яких
1річна летальність у ПІ період складала 6–12%, у хворих
з аневризмою ЛШ – 20% і вище [1].
Ризик 2річної летальності зростав за ексцентричної гі
пертрофії в 2,08 разу (8,86% хворих), QІМ – в 1,24 разу
27
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(7,53%), декількох ІМ – у 4,27 разу (17,86%), ФВ<45% – у
3,27 разу (11,67%), патологічних типів ДТМК. Визначено,
що 5річна летальність за QІМ склала 29,7%, неQІМ –
17,1% [3, 6]. Деякі автори виявили підвищення летально
сті після повторного ІМ до 30% протягом перших 1–3 ро
ків [6, 10]. У дослідженні SAVE 2річна летальність у хво
рих із ФВ<45% склала 18,5% в основній групі, в MERIT
HF – 7,4%, CIBIS II – 8,8% [10, 11]. Патологічні типи
ДТМК також є несприятливими прогностичними чин
никами, навіть за збереженої систолічної функції [5, 13].
У хворих, які померли, виявлено достовірне збільшен
ня об'ємних показників ЛШ в систолу і діастолу (р<0,05),
зменшення ТМШПд (р<0,01) до лікування. Рівень ЗХС
мав тенденцію до зниження, ХС ЛПНЩ істотно не від
різнявся у таких хворих. Оцінюючи описані показники
впродовж лікування, достовірних відмінностей між па
цієнтами обох груп не виявлено.
Таким чином, предикторами 2річної летальності в
пізній ПІ період виявились два ІМ і більше в анамнезі,
ФВ<45%, псевдонормальний та рестриктивний типи
ДТМК, збільшення КДО і КСО, стоншення ТМШПд до
лікування. Дані підтверджуються роботою [3], що
зростання КСО, КДО – предиктори несприятливого про
гнозу у хворих, які перенесли ІМ.
Статистично значущі предиктори були використані
для побудови моделі 2річної летальності хворих з ПІ
кардіосклерозом за допомогою регресії Кокса (табл. 2).

відбулося прогресування ХСН, виявлено, що початкові
значення КДО і КСО були достовірно вищими (р<0,001),
ТМШПд – меншою (р<0,001) у хворих 1ї групи. По
казники ліпідного профілю істотно не відрізнялись в осіб
обох груп.
При вивченні динаміки змін вказаних показників до та
під час лікування в хворих, які мають високий ризик
прогресування ХСН виявлено, що динаміка змін КДО,
КСО, ТМШПд і ЗХС у них була достовірно меншою
(р<0,05) порівняно з показниками решти осіб.
Предикторами 2річного прогресування ХСН були:
наявність ПІ аневризми, ексцентрична гіпертрофія, два
ІМ і більше в анамнезі, ФВ<45%, збільшення КДО, КСО,
підвищення рівня ЗХС до лікування та відсутність дина
міки цих показників протягом лікування, що відображено
в літературних джерелах [2, 11].
Аналізуючи моделі 2річного прогресування ХСН
(табл. 3), визначено, що найбільш значущими предикто
рами виявились початкові значення КСО, збільшення
яких на 1 мл підвищує ризик прогресування ХСН на 6%,
та динаміка КСО впродовж лікування. У разі підвищення
останнього протягом 2 років ризик прогресування даного
ускладнення збільшувався на 9%.
Таблиця 3
Модель прогресування ХСН у хворих з ПІ кардіосклерозом

Таблиця 2
Модель 2;річної летальності у хворих
з ПІ кардіосклерозом

Висновки
При побудові моделі найбільш значущою величиною
виявився КСО до лікування. У разі збільшення остан
нього на 1 мл ризик 2річної летальності зростав на 4%.
Серед пацієнтів з ІХС протягом 2 років ХСН прогре
сувала у 12,82%, у ПІ період – у 21,43%, за наявності ане
вризми ЛШ – у 45%. Прогресування ХСН відзначається
у 75% хворих з аневризмою ЛШ протягом 5 років [1].
Ризик прогресування ХСН підвищувався у разі
ексцентричної ГЛШ в 2,08 разу (26,58%), QІМ – в 2,04 ра
зу (24,73%), декількох ІМ в анамнезі – в 2,41 разу
(39,29%), ФВ<45% – в 2,14 разу (31,67%), патологічних
типів ДТМК – в 1,1 разу (13,73%). Згідно з даними літе
ратури, у разі QІМ ХСН прогресує в 41,70–53,80% хво
рих протягом 5 років, у разі повторних ІМ – у 55–66,7%
[3]. За ексцентричної гіпертрофії прогноз щодо розвитку
ХСН є найгіршим [9, 10], за наявності діастолічної дис
функції ХСН маніфестує значно частіше [13].
Аналізуючи вплив показників міокардіальної функції
та ліпідного спектра у хворих, в яких відбулося та не
28

1. Предикторами 2річного формування хронічної ПІ
аневризми ЛШ є ексцентрична гіпертрофія, QІМ,
ФВ<45%, збільшення КДО і КСО.
2. Предикторами розвитку повторних ІМ є відсутність
істотної динаміки КДО, КСО, рівня ЗХС та ХС ЛПНЩ.
Збільшення КСО на 1 мл протягом 2 років підвищує ри
зик розвитку повторних ІМ на 7%.
3. Предикторами 2річної летальності в пізній ПІ
період є два ІМ і більше в анамнезі, ФВ<45%, псевдонор
мальний та рестриктивний типи ДТМК, збільшення КДО
і КСО, стоншення ТМШПд до лікування. У разі збіль
шення КСО на 1 мл ризик 2річної летальності зростає на
4%.
4. Предикторами 2річного прогресування ХСН є на
явність ПІ аневризми, ексцентрична ГЛШ, два ІМ і біль
ше в анамнезі, ФВ<45%, збільшення КСО і КДО, підви
щення рівня ЗХС до лікування та відсутність їхньої
динаміки протягом 2річного спостереження. У разі
збільшення початкових значень КСО на 1 мл ризик про
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гресування ХСН підвищується на 6%; при наростанні
останнього протягом 2 років – на 9%.
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Результаты длительного 24!месячного наблюдения и отдаленный прогноз у пациентов
с постинфарктным кардиосклерозом в сочетании с гипертонической болезнью
В.И. Денисюк, С.В. Валуева, Э.С. Осядлая
РЕЗЮМЕ. Определены основные предикторы формирования хронической постинфарктной аневриз;
мы, возникновения повторных инфарктов миокарда, 2;летней летальности, прогрессирования хро;
нической сердечной недостаточности в поздний постинфарктный период. Построены модели раз;
вития описаных осложнений в зависимости от наличия или отсутствия данного предиктора.
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relative to presence or absence of a definite predictor.
Key words: late post"infarction period, predictor, two"year lethality, prolonged treatment.
Адреса для листування:
Світлана Валеріївна Валуєва
21050, м. Вінниця, вул. Саксаганського, 11, кв. 67
29

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
4’ 2007

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

УДК 616.12$008.331.$053.9:615.335

Оцінка клінічної ефективності
комбінації амлодипіну
та лізиноприлу у хворих
літнього віку з помірною
артеріальною гіпертензією
В.Є. Кондратюк
Державна установа «Інститут геронтології АМН України», Київ

РЕЗЮМЕ
Вивчено клінічну ефективність 6;місячної антигіпертензивної терапії з використанням комбінації
амлодипіну (5 мг) та лізиноприлу (10/20 мг), її вплив на центральну та інтракардіальну гемо;
динаміку, структурно;функціональний стан серця у хворих літнього віку з артеріальною гіпертензією.
Антигіпертензивна дія комбінації препаратів здійснюється за рахунок зменшення периферичного
опору артеріальних судин. Терапія сприяла регресу гіпертрофії лівого шлуночка (ЛШ), покращанню
систолічної та діастолічної функції ЛШ, яке супроводжувалося поліпшенням електричної гомо;
генності міокарда.

Ключові слова:
артеріальна гіпертензія, ЕКГ високого підсилення, лізиноприл, амлодипін.
Головним стратегічним завданням антигіпертензивної
терапії є зниження числа таких ускладнень артеріальної
гіпертензії (АГ), як інсульт, інфаркт міокарда, серцева не
достатність та злоякісні порушення ритму серця. Вирі
шення цього питання сприятиме покращанню якості жит
тя хворих і збільшенню його тривалості [10]. Попередити
ускладнення можливо лише за умов проведення адекват
ного лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГХ),
що включає в себе, з одного боку, зниження артеріального
тиску (АТ) до цільових рівнів, а з іншого – зворотний
розвиток патологічних змін в уражених органах – серці,
нирках, артеріальних судинах [13]. У більше ніж 50% ви
падків для досягнення сприятливого прогнозу для пацієн
тів з ГХ недостатньо призначення лише одного антигіпер
тензивного препарату, що вимагає від лікарів використан
ня їхніх комбінацій. Так, у багатьох клінічних досліджен
нях доведено переваги використання комбінованої анти
гіпертензивної терапії перед монотерапією, що ґрунтуєть
ся на більш вираженому зниженні АТ (більша ефектив
ність у разі тяжкої та рефрактерної АГ), зменшенні маси
30

міокарда лівого шлуночка (ЛШ) та покращанні діастоліч
ної функції серця [4, 6, 14], але це не супроводжувалося
збільшенням кількості небажаних явищ. Ці факти знай
шли також своє відображення в останніх рекомендаціях з
лікування АГ (JNC7), у яких обґрунтовані показання
щодо необхідності проведення комбінованої терапії. Од
ним з них є ураження органівмішеней [9]. Поєднане за
стосування кальцієвого антагоніста тривалої дії останньо
го покоління амлодипіну та інгібітора ангіотензинпере
творювального ферменту (ІАПФ) лізиноприлу розгляда
ється як раціональна комбінація антигіпертензивних пре
паратів. Це можна пояснити, поперше, високою безпекою
та ефективністю, подруге, нівелюванням побічних явищ,
які виникають під час монотерапії даними препаратами,
потретє, метаболічною нейтральністю, що дозволяє ви
користовувати її у хворих з порушеним ліпідним спектром
крові, ендокринопатіями та ожирінням, а також з пору
шеннями обміну пуринів, почетверте, високими органо
протекторними властивостями [11, 12]. Так, гіпертрофія
ЛШ (маркер ураження серця при ГХ), що збільшує ризик
© В.Є. Кондратюк, 2007
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серцевосудинних ускладнень у хворих у декілька разів,
зменшується в більшому ступені за умови їх одночасного
прийому, ніж при монотерапії, внаслідок синергізму щодо
антигіпертрофічного ефекту. Дана комбінація препаратів
однаково ефективна у пацієнтів різних вікових груп з ГХ.
З іншого боку, ми майже не зустріли даних щодо впливу
тривалої терапії комбінацією амлодипіну та лізиноприлу
на параметри внутрішньосерцевої гемодинаміки, струк
турнофункціонального стану серця у хворих літнього
віку з помірною АГ, тим більше в співставленні зі змінами
електрофізіологічної гомогенності міокарда.
Мета дослідження – оцінити клінічну ефективність
6місячної антигіпертензивної терапії фіксованою ком
бінацією амлодипіну та лізиноприлу, її вплив на сис
темну та інтракардіальну гемодинаміку, структурно
функціональний стан серця у хворих літнього віку з ГХ.

Матеріали і методи дослідження
Обстежено 19 пацієнтів з помірною АГ, які перебували
у відділенні клінічної та епідеміологічної кардіології
Інституту геронтології АМН України. Середній вік хво
рих становив 64,4±2,1 року. Жінок і чоловіків було відпо
відно 16 і 3 особи. Середня тривалість анамнезу АГ скла
дала 15,4±1,6 року. Діагноз АГ встановлювали на підставі
даних анамнезу, результатів клінічного та інструменталь
них обстежень після виключення симптоматичних гіпер
тензій відповідно до рекомендацій ВООЗ/МТГ (1999).
У дослідження не включали хворих: з тяжкою серце
вою недостатністю (III–IV ФК за NYHA), вадами серця,
онкологічними, ендокринними, імунними, інфекційними,
бронхолегеневими захворюваннями, інфарктом міокарда,
печінковою або нирковою недостатністю, порушеннями
серцевого ритму.
Хворим, які отримували антигіпертензивну терапію
раніше, за 2 тиж до включення до дослідження відміняли
усі гіпотензивні препарати.
Усім хворим на початку та наприкінці дослідження
проводили: офісне вимірювання АТ систолічного (САТ) і
діастолічного (ДАТ), ЕКГ високого підсилення (ЕКГ ВП)
та допплєрехокардіографічне (допплєрехоКГ) до
слідження на апараті Versa (Siemens) у стані спокою за
загальноприйнятою методикою.
Вимірювали АТ ртутним сфігмоманометром уранці
(між 8–10 год) відповідно до рекомендацій Американ
ської асоціації кардіологів. Розраховували пульсовий
(ПАТ) і середньогемодинамічний (Сер.) АТ.
Під час допплєрехоКГ визначали: кінцевосистоліч
ний і кінцеводіастолічний розмір ЛШ, товщину міжшлу
ночкової перегородки (МШП) та задньої стінки (ЗС)
ЛШ, швидкість розслаблення (Vp) ЗС у фазу швидкого
діастолічного наповнення, розміри лівого передсердя
(ЛП). Розраховували індекси сферичності ЛП і ЛШ в
систолу та діастолу (ІСЛПс, ІСЛПд і ІСЛШс, ІСЛШд)
як співвідношення коротковісьового діаметра даних
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камер серця до довговісьового діаметра; показникі інтра
кардіальної гемодинаміки: кінцевосистолічний і кінце
водіастолічний об'єм (КСО і КДО), масу міокарда (ММ)
ЛШ за методикою Penn, об'ємномасове співвідношення
КДО/ММ (КДО/ММЛШ) і відношення товщини стінок
ЛШ до розміру його порожнини в діастолу (ІР). Вели
чини КДО, КСО, ЛП і ММЛШ співвідносили до площі
поверхні тіла, розраховуючи ІКДО, ІКСО, ІЛП, ІММ
ЛШ. Критерієм ГЛШ була величина ІММ ЛШ, яка
перевищувала 125 г/м2. Визначали параметри системної
гемодинаміки: ударний (УО) і хвилинний об'єм крові
(ХОК), відповідні їм індекси – ударний (УІ) і серцевий
(СІ) індекси, загальний периферичний судинний опір
(ЗПСО), загальний еластичний опір артеріальної систе
ми (Ео). Розраховували показники скорочувальної функ
ції серця: фракцію викиду (ФВ) і інтегральний систоліч
ний індекс ремоделювання (ІСІР) як співвідношення ФВ
до ІСЛШд, а також діастолічної функції ЛШ (ДФЛШ):
під час аналізу трансмітрального потоку визначали мак
симальні швидкості раннього (Е) і пізнього (А) напов
нення ЛШ та їхнє співвідношення (Е/А), час сповіль
нення піка Е (ДТ) і час ізоволюмічного розслаблення ЛШ
(IVRТ). Для виключення впливу частоти серцевих
скорочень (ЧСС) на показники ДТ і IVRТ їх величини
співвідносили до інтервалу R–R, відповідно ДТ/R–R і
IVRТ/R–R. Також розраховували міокардіальний стрес
(МС), споживання міокардом кисню (СМК).
За допомогою ЕКГ ВП реєстрували ранні та пізні по
тенціали передсердь і шлуночків (РПП та ППП, і РПШ та
ППШ). Розраховували показники (для шлуночків):
тривалість фільтрованого комплексу QRS (відповідно
DFQRS, мс); середньоквадратичну амплітуду перших
(RMS40e) і останніх (RMS40l) 40 мс комплексу QRS;
тривалість низькоамплітудних (40 мкВ) сигналів на
початку (LAS40e) та у кінці (LAS40l) комплексу QRS;
(для передсердь) тривалість фільтрованої і нефільтрова
ної хвилі Р (відповідно DFiP і DunFiP, мс), середньоквад
ратичну амплітуду частотного спектра перших (RMS20e)
та останніх (RMS20l) 20 мс хвилі Р, тривалість низькоам
плітудних (5 мкВ) сигналів на початку (Д5e) та у кінці
(Д5l) хвилі Р. Критеріями РПШ і ППШ вважали наявність
двох наступних: DFQRS>120 мс, RMS40<20 мкВ,
LAS40>38 мс [7]. Для виявлення РПП і ППП використо
вували пороги: DfiP і120 мс, RMS20 <3,5 мкв, Д5>15 мс
[8]. Збільшення DFiP у поєднанні з пороговими значен
нями RMS20 чи Д5 розцінювали як їх наявність.
Усім пацієнтам призначали лікування комбінацією пре
паратів лізиноприл (Диротон) та амлодипін (Нормодипін)
у фіксованих дозах відповідно 10 і 5 мг (компанія «Ріхтер
Гедеон Нрт.», Угорщина). Якщо через 2 тиж не досягали
зниження середнього рівня ДАТ нижче 90 мм рт. ст., то
подвоювали дозу лізиноприлу, не змінюючи при цьому
дозу амлодипіну. Середня доза лізиноприлу в досліджен
ні – 16,3±1,1 мг на добу. Тривалість терапії – 6 міс.
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Статистичну обробку даних проводили за допомогою
програми Statistica 6.0 на комп'ютері Pentium. Розрахову
вали середні величини (M), їхні середні стандартні по
хибки (m) та достовірний 95% інтервал. Для виявлення
зв'язку між показниками використовували коефіцієнт
кореляції (r) Пірсона. Достовірність відмінності оцінюва
ли параметричним (tкритерій Стьюдента) і непарамет
ричним методами (χ2 – критерій Пірсона).

Таблиця 1
Динаміка показників системної гемодинаміки у хворих
старшого віку з ГХ під впливом 6;місячної терапії
комбінацією лізиноприлу та амлодипіну (n=19)

Результати дослідження та їх обговорення
Після 6 міс антигіпертензивної терапії комбінацією
амлодипіну та лізиноприлу у хворих літнього віку з ГХ
відзначено позитивний клінічний ефект: зниження часто
ти та інтенсивності головного болю, відчуття «важкості»
у голові, числа запаморочень і болю в ділянці серця, а
також підвищення працездатності. Хворі добре перено
сили терапію, кількість побічних реакцій була незначною.
Так, лише у 1 пацієнта було виявлено набряк гомілок, що
є типовим для препаратів групи антагоністів кальцієвих
каналів і не потребувало відміни препарату. У 63% об
стежених хворих літнього віку з помірною АГ під час
терапії було досягнуто цільового рівня офісного АТ. У
32% пацієнтів відзначено задовільний антигіпертензив
ний ефект – САТ знижувався на 10 мм рт. ст., а ДАТ – на
5 мм рт. ст. Ефективна доза лізиноприлу у хворих з по
мірною АГ складала 20 мг/добу у разі комбінації її з
амлодипіном у добовій дозі 5 мг. Антигіпертензивний
ефект даної комбінації препаратів виникав у більшості
випадків на 2гу–3тю добу, коли АТ починав поступово
знижуватись, й у випадку підбору ефективної для хво
рого дози на 10–12ту добу досягав цільового рівня. Під
впливом проведеного лікування рівні офісного САТ,
ДАТ, а також розрахунковий Сер. АТ знизилися відпо
відно на 23, 8 і 13 мм рт. ст. (табл. 1). При цьому в про
центному відношенні найбільш виражено знижувався рі
вень ПАТ (на 19,9%), що свідчить про покращання демп
фуючої властивості аорти – головної магістралі великого
кола кровообігу.
Антигіпертензивна дія комбінації препаратів здійсню
валася шляхом зменшення ЗПСО та його еластичної
складової відповідно на 10,2% (р<0,05) і на 19,5%
(р<0,01) та не супроводжувалася розвитком рефлектор
ної тахікардії. Не відзначалося достовірної динаміки
величин ЧСС, УО й ХОК.
Аналіз структурнофункціональних змін міокарда у
хворих літнього віку з АГ на фоні комбінованої терапії
виявив зменшення розміру ЛШ. Так, ММ ЛШ і ІММ
ЛШ вірогідно зменшувалися на 16,4 і 17,1% (26,5 г/м2) за
рахунок зменшення товщини стінок МШП і ЗС ЛШ
(табл. 2) відповідно на 8,1 і 10,6% (обидва р<0,01), при
зменшенні ІКДО і ІКСО відповідно на 6,3 і 8,3 % (обидва
р<0,001). Тобто відзначено помірний антигіпертрофіч
ний ефект. Ступінь зворотного розвитку ГЛШ під впли
вом терапії перевищував ступінь зниження САТ і ДАТ.
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Примітки. Тут і в табл. 2, 3: * – різниця показників достовірна
порівняно з такими до лікування (р<0,05); ** – різниця показA
ників достовірна порівняно з такими до лікування (р<0,01);
*** – різниця показників достовірна порівняно з такими до
лікування (р<0,001).

Тривала терапія пацієнтів з ГХ поряд зі структурними
змінами ЛШ сприяла позитивній геометричній перебу
дові його камери. Необхідно відзначити, що під впливом
лікування зменшилася загальна кількість пацієнтів з
ГЛШ з 15 (78,9%) до 9 (47,4%) (χ2=4,07; р<0,05). При ана
лізі динаміки окремих типів ГЛШ виявлено зменшення
кількості хворих з КГ і ЕГ – відповідно з 7 (36,8%) до 3
(15,8%) і з 8 (42,1%) до 6 (31,6%), що в свою чергу
привело до збільшення числа пацієнтів з концентричним
ремоделюванням та нормальною геометрією ЛШ – від
повідно з 3 (15,8%) до 5 (26,3%) і з 1 (5,3%) до 5 (26,3%).
Зміни в геометрії ЛШ можна пояснити одночасним змен
шенням ІКДО і розмірів стінок ЛШ за рахунок більш
вираженого зменшення останніх. Про це також свідчить
зменшення величин ІР та збільшення КДО/ММ ЛШ –
відповідно на 6,4% (р<0,01) і 13,6% (р<0,001) при змен
шенні значень індексу сферичності ЛШ у кінці систоли
на 6,1% (р<0,05).
У пацієнтів з ГХ на фоні терапії поряд зі структурно
геометричними змінами ЛШ відзначено покращання
його систолічної функції. Так, ФВ збільшилася на 4,7%
(р<0,001) при початково нормальних її величинах в усіх
пацієнтів. Разом з цим збільшилися значення ІСІР на
8,3% (р<0,001), що свідчить про покращання контрак
тильної функції міокарда. Подібні дані були отримані в
дослідженні [4] після 6місячного лікування аналогічною
комбінацією препаратів, за результатами якого у 73%
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Таблиця 2
Динаміка показників інтракардіальної гемодинаміки
та структурно;функціонального стану серця у хворих
старшого віку з ГХ під впливом 6;місячної терапії
комбінацією лізиноприлу та амлодипіну (n=19)

хворих з тяжкою АГ відзначено покращання глобальної
систолічної функції ЛШ.
Регрес ГЛШ супроводжувався поліпшенням ДФЛШ,
про що свідчить збільшення величини співвідношення
швидкості Е/А на 22,4% (р<0,01), а також зменшення
коригованого часу ізоволюмічного розслаблення ЛШ на
18,0% (р<0,01). Дані зміни асоціюються зі зменшенням
величини ІЛП і збільшенням швидкості розслаблення ЗС
ЛШ відповідно на 5,3 і 10,4% (обидва р<0,001) (див.
табл. 2). Так, число пацієнтів з ГХ з дилатацією ЛП
(розмір ЛП більше 4 см) вірогідно зменшилося з 15
(78,9%) до 9 (47,4%) (χ2=4,07; р<0,05). Відзначимо кіль
кісно однакове зменшення ступеня ГЛШ і ГЛП, що ха
рактеризує паралелізм процесів поліпшення їхнього
структурнофункціонального стану.
Зниження рівня АТ, розмірів стінок і порожнини ЛШ
обумовлювали зменшення величини МС на 22,1%
(р<0,001). При цьому ступінь зменшення значень МС ви
значався вихідним рівнем: коефіцієнт кореляції між зсу
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вом даного показника та його початковим рівнем складав
0,80 (р<0,05).
Таким чином, тривала антигіпертензивна терапія
сприяє поліпшенню систолодіастолічної функції та ре
гресу гіпертрофії ЛШ, що супроводжується змінами його
електричної гомогенності.
Аналіз зрушень передсердної ЕКГ ВП у обстежених
пацієнтів показав кількісно однакове зниження в цілому
в групі частоти виявлення РПП і ППП на фоні терапії на
42,1% (обидва р<0,05). Відзначено зменшення часових
параметрів передсердної ЕКГ ВП: часу фільтрованого
зубця Р, тривалості низькоамплітудних сигналів на
початку хвилі Р та більшою мірою різниці між часом
фільтрованої і нефільтрованої хвилі Р відповідно на 9,3%
(12,1 мс) (р<0,01), 27,4% (8,7 мс) та 50,3% (10,9 мс) (обид
ва р<0,05) за відсутності вірогідних змін амплітудних
показників (табл. 3). Враховуючи те, що показники пе
редсердної ЕКГ ВП відображають поряд з фрагменто
ваною активністю передсердь їхню структурну перебудо
ву [2, 3], можна говорити про позитивний вплив терапії
на електрофізіологічне ремоделювання ЛП. Аналогічні
зміни виявлено при аналізі показників шлуночкової ЕКГ
ВП. Так, частота реєстрації ППШ у хворих літнього віку
з ГХ, що складала до лікування (42,1%), зменшилася
після терапії на 15,8%. У свою чергу частота виявлення
РПШ, яка до початку лікування була низькою (10,5%),
після терапії зменшилася на 5,3%. При аналізі окремих
параметрів шлуночкової ЕКГ ВП відзначено зменшення
тривалості фільтрованого комплексу QRS на 6,5% (6,5 мс)
(р<0,001). Водночас після терапії не виявлено достовір
них зрушень тривалості низькоамплітудних сигналів у
ініціальній та термінальній частинах комплексу QRS. На
відміну від передсердної ЕКГ ВП, виявлено динаміку ам
плітудного показника: збільшення RMS20l на 43,6%
(9,7 мкВ) (р<0,01). Слід відзначити, що найбільш вира
жений ефект було досягнуто у хворих з початково пору
шеною ЕКГ ВП із виявленими потенціалами передсердь і
шлуночків. Це відображено в результатах кореляційного
аналізу: що вищі були початкові значення DFiP і DFQRS,
то більше вони зменшувалися вродовж лікування – від
повідно r=–0,47 і –0,45 (обидва р<0,05). Дані результати
свідчать про сприятливий вплив комбінованої антигіпер
тензивної терапії на проведення електричного сигналу по
міокарду шлуночків. Беручи до уваги результати до
сліджень про прямий зв'язок між виявленою електрич
ною негомогенністю міокарда у хворих з розвитком сер
цевих аритмій [1, 5], можна припустити, що досліджувана
комбінація препаратів виявляє кардіопротекторний
ефект у відношенні виникнення порушень ритму серця.

Висновки
Тривала комбінована терапія препаратами лізиноприл
та амлодипін (компанія «Ріхтер Гедеон Нрт.», Угорщина)
є ефективною та безпечною у пацієнтів літнього віку з по
33

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
4’ 2007

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

Таблиця 3
Динаміка показників ЕКГ ВП у хворих старшого віку з ГХ
під впливом 6;місячної терапії комбінацією лізиноприлу
та амлодипіну (n=19)

5.

6.

7.

8.

9.

10.
мірною АГ, цільового рівня АТ досягнуто у 63% обстеже
них. Антигіпертензивний ефект поєднаного прийому пре
паратів здійснюється за рахунок зменшення ЗПСО і Ео
артеріальної системи без змін ЧСС і УО ЛШ. На фоні
6місячного лікування відзначено зворотний розвиток
ГЛШ (ІММ ЛШ зменшилася на 17,1%), поліпшення систо
лічної та діастолічної функції ЛШ. Позитивні структурно
функціональні зміни міокарда асоціюються з покращанням
його електричної гомогенності, що проявляється у змен
шенні числа пацієнтів з виявленими пізніми потенціалами
передсердь і шлуночків відповідно на 42,1 і 15,8%.
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Оценка клинической эффективности комбинации амлодипина и лизиноприла у
больных пожилого возраста с умеренной артериальной гипертензией
В.Е. Кондратюк
РЕЗЮМЕ. Изучены клиническая эффективность 6;месячной антигипертензивной терапии с исполь;
зованием комбинации амлодипина и лизиноприла, ее влияние на центральную и интракардиальную
гемодинамику, структурно;функциональное состояние сердца у больных пожилого возраста с ар;
териальной гипертензией.
Антигипертензивное действие комбинации препаратов осуществляется за счет уменьшения пери;
ферического сопротивления артериальных сосудов. Терапия способствовала регрессу гипертрофии
ЛЖ, улучшению систолической и диастолической функции ЛЖ, что сопровождалось улучшением
электрической гомогенности миокарда.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ЭКГ высокого разрешения, лизиноприл, амлодипин.
Effectiveness of Amlodipine+Lisinopril drug combination in treating elderly patients with
moderate arterial hypertension
V.E. Kondratiuk
SUMMARY. Here we evaluated clinical efficiency of 6;month antihypertensive therapy with
amlodipine+lisinopril drug combination, its influences on the central and intracardiac hemodynamics
and on the structural;functional state of the heart in elderly patients with arterial hypertension.
Antihypertensive action of this drug combination is effectuated due to reduction of peripheral
resistance of arterial vessels. Therapy has led to regression of left;ventricular hypertrophy with a
concomitant improvement of its systolic/diastolic function and electrical myocardial homogeneity.
Key words: essential hypertension, ECG high resolution, lisinopril, amlodipine
Адреса для листування:
Віталій Євгенович Кондратюк
04114, Київ, вул. Вишгородська, 67
Державна установа «Інститут геронтології АМН України»

НОВИНИ
У пациентов с гиперхоле!
стеринемией необходимо
дополнять снижение уровня
холестерина липопротеинов
низкой плотности снижением
концентрации С!реактивного
белка
Др Erik Stroes и коллеги (Акаде
мический Медицинский Центр, Ам
стердам, Нидерланды) внутривенно
болюсно вводили 1,25 мг/кг высоко
очищенного рекомбинантного челове
ческого Среактивного белка (СРБ)
6 пациентам с семейной гиперхолесте
ринемией (СГХ) и 6 лицам с нормаль
ным уровнем холестерина (группа

контроля). До и после введения СРБ
выполнялась венозная окклюзионная
плетизмография для определения эн
дотелийзависимой и эндотелийнеза
висимой вазодилатации.
Исходно эндотелийзависимая ва
зодилатация была снижена у боль
ных с СГХ по сравнению с группой
контроля: 89,2% против 117,7%.
Кроме того, при СГХ была выше
прокоагулянтная активность, а имен
но уровни фрагмента протромбина
1+2 (F1+2) и активность ингибитора
активатора плазминогена 1 типа
(plasminogen activator inhibitor type
1, PAI1).

При введении СРБ эндотелийза
висимая вазодилатация в группе СГХ
снижалась до 42,3%, в группе конт
роля не менялась. У больных с СГХ
также повышались уровень F1+2 и ак
тивность PAI1. В обеих группах вве
дение СРБ сопровождалось транзи
торным повышением уровней марке
ров воспаления – протеинахемоат
трактанта моноцитов и интерлейки
на8. На основании полученных ре
зультатов авторы предполагают, что
при гиперхолестеринемии можно
включать в лечение и стратегии по
снижению уровня СРБ.
J. Lipid. Res. 2007;48:95260.
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Особливості і чинники,
що призводять до розвитку
гіпертрофії лівого шлуночка
в учасників ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
при гіпертонічній хворобі
І.М. Хомазюк, Н.В. Курсіна
Науковий центр радiацiйної медицини АМН України, Київ

РЕЗЮМЕ
За результатами обстеження 330 учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи при
гіпертонічній хворобі (ГХ) у 77,9% хворих виявлено гіпертрофію лівого шлуночка (ГЛШ) серця,
частота якої зростала у разі підвищення артеріального тиску (АТ). Ремоделювання лівого шлуночка
серця відзначено в усіх хворих з ГЛШ. Встановлено кореляційний зв'язок між типом ремоделювання
та індексом маси міокарда, товщиною стінки, систолічним і діастолічним АТ. Розвиток ГЛШ обумов;
лювали особливості взаємодії гемодинамічних, нейрогуморальних змін, генетична схильність і
чинники, що пов'язані з аварією на ЧАЕС. У разі опромінення в діапазоні доз 25–60 сЗв і за наявності
інших чинників ризику частота ГЛШ серця була достовірно вищою.

Ключові слова:
учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, гіпертонічна хвороба, гіпертрофія
лівого шлуночка серця.
У міру віддалення періоду після аварії на Чорнобиль
ській атомній електростанції (ЧАЕС) поступово збіль
шується кількість учасників ліквідації її наслідків з
тривалим перебігом гіпертонічної хвороби (ГХ), що не
може не впливати на її перебіг і наслідки. Серед ураження
органівмішеней у пацієнтів з ГХ основною є гіпертрофія
лівого шлуночка (ГЛШ) серця. Незалежно від рівня
артеріального тиску (АТ) її вважають самостійним
чинником ризику інфаркту міокарда, інсульту, ішемічної
хвороби серця, серцевої недостатності і смерті. Сумарний
аналіз епідеміологічних досліджень показав, що наяв
ність ГЛШ зумовлює зростання серцевосудинної леталь
ності у 2,3 разу [14]. Встановлено пряму залежність між
ступенем ГЛШ і виживаністю пацієнтів з ГХ [3, 13]. Усе
викладене обґрунтовує ключову позицію ГЛШ серця у
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перебігу ГХ в учасників ліквідації наслідків Чорнобиль
ської катастрофи (ЛНЧК).
Мета роботи – визначення особливостей і чинників,
що зумовлюють розвиток ГЛШ серця в учасників ЛНЧК
з тривалим перебігом ГХ.

Матеріали і методи дослідження
У дослідженні брали участь 330 учасників ЛНЧК з ГХ
та 81 – без захворювань системи кровообігу, які увійшли
до контрольної групи. Середня тривалість хвороби скла
дала 10,2±0,3 року у хворих з ГЛШ, 6,4±0,7 року – без
ГЛШ. У дослідження не включали осіб з іншими захво
рюваннями, які могли б впливати на параметри, що оці
нювалися. Всі обстежені брали участь у ліквідації на
слідків Чорнобильської катастрофи в найбільш критич
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ний за дією іонізувального випромінення період (у
квітні–травні 1986 р. – 48,2%, червні–грудні – 29% і у
першому півріччі 1987 р. – 22,8%). В учасників ЛНЧК
1986 р. доза зовнішнього опромінення (ДЗО) в середньо
му становила 21,2±2,1 сЗв, 1987 р. – 12,2±2 сЗв, діапазон
ДЗО складав 0,1–60 сЗв.
АТ вимірювали аускультативним сфігмоманометром з
дотриманням сучасних вимог [5].
ГЛШ серця оцінювали за результатами ультразвукового
дослідження серця [9], яке виконували на апараті «Aloka
SSD630» (Японія). Вимірювали: кінцевий діастолічний
(КДР, мм) розмір лівого шлуночка (ЛШ) серця, товщину
міжшлуночкової перегородки (ТМШП, мм) і задньої стін
ки ЛШ (ТЗСЛШ, мм) в діастолу. Визначали масу міокарда
ЛШ (ММЛШ, г) з наступним обчисленням її індексу до
площі поверхні тіла (ІММ, г/м2). Критерієм ГЛШ серця
вважали ІММ≥125 г/м2, у тому числі помірної – 125–
170 г/м2, значної – >170 г/м2. Враховували чотири рівня
потовщення міокарда [9]. Тип ремоделювання ЛШ визна
чали на підставі ІММ та відносної товщини стінки ЛШ
(ВТС), яку обчислювали як (ТЗСЛШ+ТМШП)/КДР [11].
Для добового моніторування електрокардіограми
(ДМЕКГ) застосовували систему CardioSoft Holter
Ambulatory ECG System. Оцінювали частоту серцевих
скорочень, кількість шлуночкових та надшлуночкових
екстрасистол, тривалість та глибину зміщення сегмента ST.
Базу даних сформовано в системі Microsoft Excel 97,
статистичну обробку проведено за допомогою пакета
інтегрованих програм.

Результати дослідження та їх обговорення
ГЛШ серця виявлено у 257 (77,9%) зі 330 пацієнтів з
ГХ, у яких ІММ досяг і перевищив 125 г/м2. У 51,8% з них
ГЛШ була значною, ІММ перевищував 170 г/м2, у тому
числі у 16% – 200 г/м2. У 48,2% хворих ГЛШ відповідала
критеріям помірної – ІММ у межах 125–170 г/м2. Товщи
на задньої стінки ЛШ (ЗСЛШ) перевищувала 11 мм у
76% хворих, у 53,9% вона складала 12–13 мм, у 20% –
14–15 мм, у 2,1% – 16–17 мм.

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

Частоту збільшення ІММ і потовщення міокарда
залежно від ступеня артеріальної гіпертензії (АГ) пред
ставлено в табл. 1. Найвищою вона була у хворих з АГ
3 ступеня. У них частота ГЛШ досягала 97,6% і переви
щувала показник при АГ 2 ступеня на 11,8%, 1 ступеня –
на 40,5% (р<0,05). При цьому частота значної ГЛШ при
АГ 3 ступеня складала 60,7%, що було більше на 18,2%,
ніж при АГ 2 ступеня, АГ 1 ступеня – на 37,7% (р<0,05).
Товщина міокарда при АГ 1 ступеня у 55,6% обстеже
них була у межах 12–15 мм. При АГ 2 ступеня число
таких хворих зростало до 82% і у 2,5% перевищувало
15 мм. Серед хворих з АГ 3 ступеня потовщення міокарда
відзначено у 94,1% пацієнтів і при цьому у 40,5% з них
досягло 14–17 мм. Число хворих з потовщенням міокарда
більше 13 мм при АГ 3 ступеня було вищим на 29,3%
(р<0,05), ніж при АГ 1 ступеня.
Встановлено достовірну залежність між ГЛШ серця та
пульсовим АТ>53 мм рт. ст., який розглядають як ознаку,
що має прогностичне значення щодо ризику серцевосу
динних ускладнень та смерті при ГХ [15]. Частота випадків
з пульсовим АТ>53 мм рт. ст. за вираженої ГЛШ склала
49,2%, що на 14,3% перевищувало у хворих з помірною
ГЛШ, за відсутності ГЛШ – 30,7% (р<0,05). У хворих з
вираженою ГЛШ пульсовий АТ дорівнював у середньому
54,1±1,3 мм рт. ст., різниця з пацієнтами без ГЛШ складала
6,4 мм рт. ст. і перевищувала значення у разі помірної ГЛШ
на 3 мм рт. ст. (р<0,05). Встановлено прямий кореляційний
зв'язок пульсового АТ з ІММ (r=0,30; р<0,01). У хворих
загальної популяції [2] також було виявлено взаємозв'язок
пульсового АТ і показників ГЛШ серця.
Співставлення середніх значень ехокардіографічних
показників, що характеризують ГЛШ серця, із ступенем
АГ представлено в табл. 2. Маса міокарда ЛШ при АГ
1 ступеня зросла відносно контролю на 49,5%, ІММ – на
43,1% (р<0,01), при АГ 2 ступеня – на 68 та 60,3% відпо
відно (р<0,01). Різниця для ММЛШ у цих підгрупах
склала 12,4%, ІММ – 12% (р<0,05). При АГ 3 ступеня
збільшення відносно контролю досягло для ММЛШ –
85%, ІММ – 79,9% (р<0,001), різниця між даними при АГ
Таблиця 1

Співставлення частоти ГЛШ серця із ступенем АГ

Примітка. Різниця: ∆ – між даними з АГ 1 та 2 ступеня, * – з АГ 3 ступеня (р<0,05).
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Таблиця 2
Середні значення ехокардіографічних показників ГЛШ серця в учасників ЛНЧК з ГХ (M±m)

Примітка. Різниця вірогідна: * – з контролем; ∆ – з даними при АГ 1 ступеня;

1 та 2 ступеня – відповідно 23,7 та 10,1% для ММЛШ,
25,7 та 12,2 % для ІММ (р<0,05).
Товщина ЗСЛШ у хворих з АГ 1 ступеня перевищу
вала дані контролю на 22,5%, ТМШП – на 25,2% (р<0,01),
2 ступеня – відповідно на 27,9 та 34% (р<0,01). Різниця
ТЗСЛШ та МШП у хворих з АГ 1 та 2 ступеня становила
відповідно 4,4 та 7% (р<0,05). Максимального значення
зміни набули у хворих з АГ 3 ступеня, ТЗСЛШ зросла на
35,4%, ТМШП – на 42,8% (р<0,001) і перевищила дані у
пацієнтів з АГ 1 ступеня на 10,5 і 5,6%, 2 ступеня – на 14 і
6,6 % відповідно (р<0,05).
Співставлення ІММ і потовщення міокарда (табл. 3)
показало, що за збільшення ІММ до 130±1,4 г/м2 товщи
на міокарда була менше 12 мм. Збільшення ТЗСЛШ до
12–13 мм асоціювалося зі збільшенням ІММ на 35,3 г/м2,
14–15 і 16–17 мм – на 65,2 та 84,2 г/м2 відповідно
(р<0,05).
Відповідно до зміни маси і товщини стінок міокарда у
77,9% хворих змінювалась геометрія ЛШ серця. Кон
центричну ГЛШ виявлено у 50,9%, ексцентричну – у 27%
Таблиця 3
Співставлення ІММ з товщиною стінки ЛШ у хворих з ГЛШ
серця (n=257)

– АГ 2 ступеня.

хворих. Ехокардіографічні показники за змін геометрії
ЛШ серця представлено у табл. 4.
Середньостатистичні значення ММЛШ та її індексу у
разі концентричної ГЛШ були найбільшими і вірогідно
перевищували дані у пацієнтів з нормальною ГЛШ на
133,2 г (61,8%) і 67,5 г/м2 (61%) та ексцентричною ГЛШ –
на 30 г (9,4%) та 13,7 г/м2 (8,3%) відповідно (усі р<0,001).
Товщина ЗСЛШ у хворих з концентричною ГЛШ серця
збільшувалася на 3 мм (30,3%), ТМШП – на 3,7 мм
(38,1%) у порівнянні з нормальною геометрією ЛШ
(р<0,001) та відповідно на 1,2 мм (10,3%) і 1,7 мм (14,5%) –
з ексцентричною ГЛШ (р<0,01).
За результатами кореляційного аналізу тип геометрії
ЛШ серця мав прямий зв'язок з товщиною міокарда
(r=0,79; р<0,001), ММЛШ (r=0,72; р<0,01), ІММ (r=0,74;
р<0,001), ступенем АГ (r=0,37; р<0,001), систолічним
(r=0,4; р<0,01) та діастолічним АТ (r=0,31; р<0,01) і три
валістю ГХ (r=0,34; р<0,01).
Розвиток ГЛШ серця в учасників ЛНЧК при ГХ не
обмежувався дією гемодинамічних чинників. Аналіз
частоти ГЛШ серця у разі поступово зростаючої ДЗО у
діапазоні доз до 60 сЗв представлено на рисунку.
У пацієнтів з ГХ, які зазнали впливу іонізувального
опромінення в діапазоні доз 25–60 сЗв, частота ГЛШ сер
ця досягла 94,8% і перевищила дані відносно опромінених
у діапазоні доз до 10 сЗв на 14,2%, 10–24,9 сЗв – на 13,7%
(р<0,05) і на 22,8% була більше, ніж у хворих з недоку
ментованою ДЗО, які працювали під час ЛНЧК протягом
нетривалого часу. В опромінених у діапазоні доз 25–
60 сЗв частота ексцентричної ГЛШ серця була також на
вищою 20,5%.
Таблиця 4

Ехокардіографічні показники за змін геометрії ЛШ серця у пацієнтів з ГХ

Примітка. Різниця вірогідна: * – з даними за нормальної геометрії ЛШ; ∆ – між концентричною та ексцентричною ГЛШ.
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Особливості взаємодії у розвитку ГЛШ серця в учас
ників ЛНЧК гемодинамічних, нейрогуморальних, ге
нетичних і чинників, що обумовлені аварією, потребують
подальшого дослідження.

Висновки

Рисунок. Частота ГЛШ серця залежно від дози зовнішнього опромінення

Серед іншіх чинників, що можуть сприяти збільшенню
ММЛШ серця в учасників ЛНЧК, особливу увагу при
вертають генетична схильність та стан нейрогуморальної
регуляції. Генетичну схильність встановлено у 31,7% учас
ників ЛНЧК з ГЛШ проти 5% у контролі. Враховуючи
можливість реалізації за певних умов генетичної схильно
сті до ГЛШ, триває пошук конкретних генів, що відповіда
ють за її розвиток. Як маркер ГЛШ активно розглядається
[10] роль гена ангіотензинперетворювального ферменту.
Під час і після завершення участі в аварійних роботах
описано підвищення активності симпатоадреналової та
ренінангіотензинової систем [1]. Більш висока симпа
тична активність є закономірною для учасників ЛНЧК [8],
які захворіли на ГХ. Надлишкове утворення ангіотензину
ІІ, для якого характерною є пряма проліферативна дія на
кардіоміоцити та гладком'язові клітини судин, призводить
до активації процесів гіпертрофії і проліферації. Аль
достерон відіграє суттєву роль у процесі синтезу колагену
у фібробластах міокарда. Можливість регресу ГЛШ серця
за умов застосування інгібіторів ангіотензинперетворю
вального ферменту, що встановлена у ряді досліджень [4, 6,
7], переконливо стверджує значення ренінангіотензин
альдостеронової системи у її розвитку.
Розвиток ГЛШ серця суттєво впливає на прогноз ГХ.
У разі збільшення ІММ до 150–170 г/м2 частота розвитку
серцевої недостатності підвищується у кілька разів.
Пропорційно зростанню ММЛШ підвищувалася частота
розвитку діастолічної дисфункції ЛШ. У популяційних
дослідженнях показано, що ГЛШ серця є незалежним від
рівня АТ предиктором серцевосудинної смертності. Ва
гомим чинником впливу на збільшення випадків раптової
смерті при ГЛШ виявляються порушення серцевого
ритму. Серед обстежених пацієнтів з ГХ і ГЛШ за даними
добового моніторування ЕКГ у 22% виявлено порушення
ритму серця, переважно шлуночкові, які діагностовані у
15,9% проти 5,7% за її відсутності (р<0,05).
У 33,5% хворих ГЛШ серця асоціювалася з ЧСС спо
кою більше 75 за 1 хв, яку розглядають [12] як можливий
чинник ризику раптової смерті. У більшості хворих з
ЧСС більше 75 за 1 хв ІММ перевищував 170 г/м2.

1. У віддалений після катастрофи період у 77,9% учас
ників ЛНЧК з ГХ виявлено ГЛШ серця. Зі збільшенням
рівня АТ частота її поступово зростала – від 57 до 98%.
Встановлено достовірну залежність між ІММ та пульсо
вим АТ>53 мм рт. ст. У 33,5% хворих ГЛШ серця асоцію
валася з ЧСС спокою більше 75 за 1 хв, у 22% – з
порушеннями ритму серця, переважно шлуночковими.
2. У всіх хворих з ГЛШ серця відзначено зміни його
геометрії, у 50,9% за концентричним і у 27% – ексцент
ричним типом. Встановлено прямий зв'язок між типами
геометрії ЛШ, ІММ, потовщенням стінок ЛШ, рівнем
систолічного і діастолічного АТ.
3. Розвиток ГЛШ серця при ГХ в учасників ЛНЧК
обумовлюють особливості взаємодії гемодинамічних,
нейрогуморальних змін, генетичної схильності і чинни
ків, пов'язаних з аварією на ЧАЕС. Серед хворих, які
зазнали впливу іонізувального опромінення в діапазоні
доз 25–60 сЗв і мали інші чинники ризику, частота ГЛШ
серця була достовірно вищою.
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Особенности и факторы, приводящие к развитию гипертрофии левого желудочка у
участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы при гипертонической
болезни
И.Н. Хомазюк, Н.В. Курсина
РЕЗЮМЕ. По результатам обследования 330 участников ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы с гипертонической болезнью (ГБ) у 77,9% выявлена гипертрофия левого желудочка
(ГЛЖ) сердца, частота которой увеличивалась при повышении артериального давления (АД).
Ремоделирование левого желудочка сердца обнаружено у всех больных с ГЛЖ. Тип ремоделирова;
ния коррелировал с индексом массы миокарда, толщиной стенки, систолическим и диастолическим
АД. Развитие ГЛЖ определялось взаимодействием гемодинамических, нейрогуморальных изме;
нений, генетической предрасположенности и факторов, связанных с аварией на ЧАЭС. Частота ГЛЖ
при облучении в диапазоне доз 25–60 сЗв и наличии других факторов риска была достоверно выше.
Ключевые слова: участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, гипертоничес"
кая болезнь, гипертрофия левого желудочка сердца.
Factors contributing to left ventricular hypertrophy in the Chernobyl hypertensive clean!up
workers
I.N. Khomazjuk, N.V. Kursina
SUMMARY. When examining 330 Chernobyl disaster clean;up workers with hypertensive disease, we
diagnosed a left ventricular hypertrophy (LVH) of the heart in 77.9% of subjects. Its frequency grew with
an increasing arterial pressure level. Remodeling of the heart left ventricle was registered in all patients
with LVH. The type of remodeling correlated with the myocardial mass index, wall thickness and
systolic/diastolic blood pressure. LVN onset was determined based on the interaction of
hemodynamic/neurohumoral changes, genetic predisposition and Chernobyl disaster;linked factors. LVH
frequency at exposure to 25–60 sSv irradiation and in the presence of other risk factors was significantly
higher compared to that at lower dose exposure.
Key words: Chernobyl disaster clean"up workers, hypertensive disease, left ventricular heart hypertrophy.
Адреса для листування:
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Які чинники слід розглядати
щодо попередження розвитку
серцево!судинних ускладнень
у пацієнтів
з гіпертонічною хворобою?
Дані 15–20!річного періоду
О.Г. Купчинська, Л.І. Зелененька
Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України

РЕЗЮМЕ
За результатами проведеного дослідження виділено чинники, які призводять до розвитку серцево;
судинних ускладнень (ССУ) у пацієнтів з тривало існуючою гіпертонічною хворобою (ГХ)
(15–20;річний період). Дослідженням охоплено 145 осіб з ГХ, яких було розділено на чотири групи.
До 1;ї (n=46) увійшли пацієнти, у яких ГХ через 15–20 років залишилася єдиною нозологічною
одиницею, до 2;ї (n=41) – котрі впродовж 15–20 років померли від ССУ, до 3;ї (n=10) – у яких пе;
ребіг ГХ ускладнився розвитком гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК), до 4;ї (n=44) –
з приєднанням ішемічної хвороби серця (ІХС) і/або інфаркту міокарда (ІМ).
Найважливішим чинником розвитку ГПМК на тлі ГХ є підвищення пульсового артеріального тиску
(АТ). У пацієнтів з ГХ за наявності ожиріння, гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ) та відносного
підвищення концентрації альдостерону в плазмі крові існує підвищений ризик розвитку ІХС (у тому
числі інфаркту міокарда).
Прогностично несприятливими чинниками щодо виживаності хворих є тяжкий ступінь ГХ
(переважно за рівнем діастолічного АТ), наявність вихідної ГЛШ, особливо її концентричного типу,
та підвищений вміст кортизолу крові.

Ключові слова:
гіпертонічна хвороба, серцево"судинні ускладнення, серцево"судинна смерть.
Гіпертонічна хвороба (ГХ) є одним із найпоширені
ших захворювань, яке і надалі залишається основною
проблемою сучасної кардіології [2, 3]. Артеріальна
гіпертензія (АГ) зумовлює високий ризик розвитку
ішемічної хвороби серця (ІХС) [5], цереброваскулярних
захворювань [4] та хвороб нирок. Її ускладнення посі
дають основне місце в структурі смертності від серцево
судинних захворювань. Відомо, що шляхом контролю
артеріального тиску (АТ) можна запобігти розвитку
ускладнень АГ [10, 11]. Так, за тривалого застосування
© О.Г. Купчинська, Л.І. Зелененька, 2007

«найстарішої» групи антигіпертензивних препаратів –
діуретиків у пацієнтів із ГХ суттєво знижується ризик
розвитку інсульту (на 34–51%), а смертність від серцево
судинних причин – на 22–24% [13]. Проте залишається
невирішеним питання щодо певних чинників, які
призводять до розвитку конкретного ускладнення:
гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК), ІХС
та інфаркту міокарда.
Мета дослідження – виділити можливі чинники роз
витку серцевосудинних ускладнень (ССУ) у хворих з
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тривало існуючою АГ (15–20 років) та визначити частоту
їхнього розвитку.

Матеріали і методи дослідження
На підставі ретроспективного аналізу історій хвороб
дослідженням було охоплено 145 осіб (119 чоловіків та
26 жінок, вихідний середній вік – 43,89±0,57 року) з ГХ,
які пройшли клінічне та лабораторне обстеження у від
ділі гіпертонічної хвороби в Національному науковому
центрі «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»
АМН України відповідно до наукової тематики 15–20 ро
ків тому. Всі обстеження проводили в ранкові години в
кінці 7денного безмедикаментозного періоду. На момент
первинного обстеження у пацієнтів діагностовано ГХ І
або ІІ стадії. Особи, у яких на той час АГ носила
симптоматичний характер, із супутньою ІХС, серцевою
недостатністю вище І стадії та цукровим діабетом І та ІІ
типу не були охоплені дослідженням.
Повторне обстеження цієї когорти хворих провели
через 15–20 років у тих самих умовах, що і базисне. Під
час повторного обстеження проводили визначення рівня
офісного артеріального тиску (АТ), частоти серцевих
скорочень (ЧСС), антропометричні виміри, ехокардіогра
фію (ехоКГ) в М та секторальному режимах на ультра
звуковому апараті «SonolineSL» фірми «Siemens» за за
гальноприйнятою методикою, добове моніторування АТ
(ДМАТ) на апараті АВРМ04 фірми «Meditech» (Угор
щина). Біохімічний аналіз крові з визначенням ліпідного
спектра крові проводили в сертифікованій лабораторії
ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»
АМН України. Показники гуморальних регуляторних сис
тем – концентрацію альдостерону в плазмі крові (КАП),
активність реніну плазми (АРП), вміст кортизолу – ви
значали у відповідних лабораторіях.
Масу міокарда лівого шлуночка ЛШ (ММЛШ, г) роз
раховували за формулою PennConvention [12]. Індекс
ММЛШ (ІММЛШ, г/м2) визначали як відношення
ММЛШ до площі поверхні тіла. Розраховували також
відношення ІММЛШ до росту пацієнта (ММЛШ/ріст).
Згідно з метою проведеного дослідження обстежених
розділили на групи: 1ша – 46 хворих (35 чоловіків і
11 жінок), у яких під час повторного обстеження ГХ
залишилася однією серцевосудинною патологією (ГХ
ІІ стадії). Середня тривалість АГ в даній групі становила
24,74±1,22 року. Середній вік пацієнтів на момент пер
винного обстеження склав 43,43±1,04 року. 41 пацієнт
(39 чоловіків та 2 жінки), які впродовж 15–20 років
померли від фатальних ССУ, склали 2гу групу. Інфор
мацію про факт розвитку фатальних ССУ та причини
смерті було отримано від родичів цих пацієнтів. 10 паці
єнтів (9 чоловіків та 1 жінка), в котрих упродовж
15–20 років на тлі ГХ розвинулось ГПМК, увійшли до
3ї групи. До 4ї групи ввійшли 44 хворих (33 чоловіків
та 11 жінок) із ГХ та ІХС (у тому числі з перенесеним
42

інфарктом міокарда). У решти пацієнтів (n=4), які не
ввійшли до жодної з перелічених груп, перебіг ГХ ус
кладнився тромбоемболією легеневої артерії та роз
шарувальною аневризмою аорти.
Статистичну обробку результатів проводили після
створення бази даних у системі Microsoft Excel за допо
могою програм, інтегрованих у цю систему, та програми
SPSS 10.0. Застосовували стандартні методи варіаційної
статистики: визначення середніх, стандартних похибок
(M±m); достовірність різниці оцінювали за допомогою
критерію t Стьюдента для незалежних виборок та парних
вимірювань.

Результати дослідження та їх обговорення
Порівняльний аналіз вихідних даних всіх груп показав
наступне (таблиця).
Хворі 1ї групи хоча займали проміжне місце
відносно середніх вихідних показників віку, проте були
достовірно (p<0,01) молодшими порівняно із групою
пацієнтів, в яких за 15–20 років розвинулась ІХС.
Зважаючи на те, що поширеність ІХС збільшується
відповідно до віку популяції, можливий певний вклад у
розвиток ІХС і віку хворих. У пацієнтів 4ї групи
спостерігалась чітка тенденція до більших середніх
вихідних значень маси, площі та ІМТ. У цій групі була
більша частка пацієнтів із ожирінням (44,2%) порівняно
з показником в інших групах (29,8% у 1й, 23,1% у 3й).
Наявність надмірної маси тіла, особливо ожиріння,
зумовлює розвиток атеросклеротичних змін [6, 7, 12].
Останнє є практично невід'ємною ознакою ІХС. Співста
вний аналіз показників центральної та внутрішньо
серцевої гемодинаміки (САТ, ДАТ, ЧСС, даних ехоКГ, у
тому числі показників систолічної функції ЛШ: ударно
го індексу – УІ, серцевого індексу – СІ, фракції викиду –
ФВ) у пацієнтів 1ї та 4ї груп не виявив їхньої суттєвої
різниці між цими двома групами. Спостерігали лише
певну тенденцію до більших значень розмірів порож
нини (КДР, КСР) ЛШ та ІММЛШ у хворих 4ї групи.
Слід зауважити, що середні значення ІММЛШ у хворих
4ї групи перевищували нормальні граничні значення,
що свідчить про наявність гіпертрофії ЛШ (ГЛШ).
Індивідуальний аналіз значень ІММЛШ в 1й і 4й
групах підтвердив наявність ГЛШ у більшості пацієнтів
4ї групи (51,2%), у той час як серед хворих 1ї групи
ГЛШ, переважно незначну і помірну, було виявлено у
46% [8, 9, 14, 15]. КАП не виходила за межі нормальних
значень у жодній з груп, проте у пацієнтів з ІХС вияви
лась майже вдвічі більшою, ніж у хворих 1ї групи. Це
може бути пов'язано з більш значною ГЛШ у хворих 4ї
групи, зважаючи на наявність даних щодо певного
зв'язку між КАП та значеннями ІММЛШ [1].
Пацієнти, які перенесли ГПМК (3тя група), за вихід
ними антропометричними даними, віком та основними
параметрами гемодинаміки суттєво не відрізнялися від
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Таблиця
Дані базисного обстеження пацієнтів усіх груп

Примітка. 1. При порівнянні з 1Aю групою: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; 2. При порівняні з 4Aю групою: ∅ – р<0,05; ∅∅ –
р<0,01.

інших обстежених, за винятком показника АТпульс.,
який характеризує так званий геодинамічний удар. Цей
показник виявився найбільшим саме в групі хворих, які
перенесли ГПМК. Це співпадає з існуючим на сьогодні
поглядом на АТпульс. як на один з можливих чинників
розвитку ССУ, зокрема у хворих на АГ, що знайшло своє
відображення в останніх рекомендаціях Європейської
Асоціації кардіологів (2007 р.) Будьяких суттєвих від
мінностей інших показників центральної і внутрішньо
серцевої гемодинаміки у хворих 3ї групи порівняно з
показниками у пацієнтів інших груп виявлено не було.
КАП у пацієнтів із перенесеним ГПМК, як і в 4й групі,
була достовірно (p<0,05) вищою порівняно із значеннями
у 1й групі. Звертає на себе увагу переважання в цій групі
хворих з відносно низькою АРП.
Проведено також порівняльний аналіз вихідних по
казників між групою живих (1ша група) та померлих від

ССУ (2га група). За віком, антропометричними даними
та ЧСС групи були співставні. Проте перебіг ГХ у групі
померлих пацієнтів був тяжчим. На це вказує наявність у
них більш тяжкої АГ (значно більших значень САТ, ДАТ,
АТсер.) і значно суттєвішої ГЛШ, ніж в інших групах об
стежених. Так, тяжку АГ (САТ/ДАТ≥180/110 мм рт. ст.)
виявлено у 61% хворих 2ї групи (порівняно з 1ю таких
пацієнтів було 28%). Частота виявлення ГЛШ у них
сягала 73,2%, причому превалювало значне (43,9%) і
помірне збільшення ІММЛШ. Крім того, у більшості з
них ГЛШ мала концентричний характер, про що свід
чать значення відносної товщини стінок (ВТС) ЛШ. На
сьогодні концентрична ГЛШ вважається найнесприят
ливішим типом ремоделювання ЛШ щодо ССУ і перед
часної смерті [9, 10, 14]. Аналіз гуморальних чинників
виявив підвищення у хворих цієї групи вмісту в крові
кортизолу, що може бути обумовлене як наявністю
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ГЛШ, так і збільшенням стресреактивності цих хворих.
Відомо, що кортизол – це біологічно активна речовина
«адаптації», а підвищення її рівня обумовлене зростан
ням «стресового фону» в організмі, в тому числі й на під
вищення АТ. І навпаки, напруження адаптаційних про
цесів організму, які супроводжуються збільшенням рів
ня кортизолу, можуть призводити до підвищення АТ, а
отже, й прогресування ГХ, яка також є «стресовим» чин
ником.
Отже, отримані нами дані підтверджують існуючі уяв
лення щодо негативного впливу на прогноз у пацієнтів з
ГХ тяжкості АГ, наявності ГЛШ, особливо її концентрич
ного типу, а також свідчить про певну роль підвищення
вмісту в крові кортизолу, що може бути проявом напру
ження адаптаційних процесів.

5.

6.

7.

8.

Висновки
1. Прогностично несприятливий вплив щодо вижива
ності у пацієнтів з ГХ мають тяжкий ступінь ГХ (пере
важно за рівнем ДАТ), наявність ГЛШ, особливо її кон
центричного типу, на тлі підвищеної активності регуля
торних систем організму (про що свідчить підвищений
рівень кортизолу).
2. Підвищений ризик розвитку ІХС (у тому числі ін
фаркту міокарда) існує у пацієнтів з ГХ з наявністю ожи
ріння, ГЛШ та відносним збільшенням КАП.
3. Найважливішим чинником розвитку ГПМК, за
нашими даними, є підвищення АТпульс.; певне значення
може мати ренінангіотензинова та альдостеронова
системи – підвищення КАП і зниження АРП.
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Какие факторы следует рассматривать в отношении предупреждения развития
сердечно!сосудистых осложнений у пациентов с гипертонической болезнью? Данные
15–20!летнего периода
Е.Г. Купчинская, Л.И. Зелененькая
РЕЗЮМЕ. По результатам проведенного исследования выделены факторы, провоцирующие
развитие сердечно;сосудистых осложнений (ССО) у пациентов с длительно существующей гиперто;
нической болезнью (ГБ) (15–20;летний промежуток). Исследованием было охвачено 145 пациен;
тов с ГБ, которых разделили на четыре группы. В 1;ю (n=46) были включены пациенты, у которых
ГБ через 15–20 лет осталась единственной нозологической единицей, во 2;ю (n=41) – больные,
умершие от ССО в течение 15–20 лет, в 3;ю (n=10) – у которых ГБ осложнилась развитием острого
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), в 4;ю (n=44) – с присоединением ишемической
болезни сердца (ИБС) и/или инфаркта миокарда.
Наиболее важным фактором развития ОНМК на фоне ГБ является повышение пульсового арте;
риального давления (АД). У пациентов с ГБ при наличии ожирения, гипертрофии левого желудочка
(ГЛЖ) и относительного повышения концентрации альдостерона в плазме крови существует повы;
шенный риск развития ИБС (в т.ч. инфаркта миокарда).
Прогностически неблагоприятными факторами выживания пациентов с ГБ являются тяжелая сте;
пень ГБ (по уровню диастолического АД), наличие исходной ГЛЖ, особенно ее концентрического
типа, и повышенное содержание кортизола в крови.
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, сердечно"сосудистые осложнения, сердечно"сосудистая
смерть.
Which factors are worth consideration from the viewpoint of cardiovascular complications
prevention in patients with hypertensive disease? The 15–20!year observation data
O.G. Kupchynska, L.I. Zelenenka
SUMMARY. The purpose of this investigation was to identify factors contributing to the development of
cardiovascular complications in patients with a 15–20;year history of hypertensive disease (HD). Total
145 patients participated in the study. With respect to cardio;vascular complications developed within
an observation period, the patients were ascribed to four groups: (1) subjects with HD alone (n=46); (2)
persons who died because of cardio;vascular complications (n=41); (3) HD patients developing an
ischemic stroke (n=10); (4) and HD patients developing an ischemic heart disease (n=44).
An important factor of ischemic stroke development in HD patients is the blood pulse arterial pressure
elevation, whereas obesity, left ventricular hypertrophy and relatively increased plasma aldosterone
concentrations are the high risk factors contributing to ischemic heart disease and myocardium
infarction onset. Prognostically, among unfavorable factors for survivorship we distinguished an
advanced;stage HD (by diastolic blood pressure level), the presence of baseline left ventricular
hypertrophy (especially its concentric type) and increased blood plasma cortisol contents.
Key words: essential hypertension, cardiovascular complications, cardiovascular death
Адреса для листування:
О.Г. Купчинська
03680, Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України
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Влияние лерканидипина
на мозговую гемодинамику
больных с артериальной
гипертензией, ассоциированной
со стенотическим поражением
сонных артерий
В.А. Визир, А.Е. Березин
Запорожский государственный медицинский университет

РЕЗЮМЕ
Обследованы 18 пар (n=36) больных (18 мужчин и 18 женщин) в возрасте 52 лет и с длительностью
артериальной гипертензии (АГ) 11,2 года. Каждому пациенту с АГ и стенозами сонных артерий для
сравнения мы подобрали «пару» – больного такого же пола, возраста, с такой же длительностью
заболевания, степенью поражения органов;мишеней, тяжестью АГ, но без стенотических пораже;
ний сонных артерий. Все больные получали лечение лерканидипином в средней дозе 10 мг в сутки.
Курс лечения составил 12 нед. Состояние мозгового кровотока было оценено с помощью дуплекс;
ного сканирования в режиме цветового допплеровского картирования. Анализ полученных ре;
зультатов показал, что лерканидипин способствует адекватному контролю за уровнем артериаль;
ного давления у больных с АГ со стенотическими поражениями сонных артерий и без таковых. При;
менение лерканидипина у больных с АГ способствует снижению избыточной максимальной линей;
ной скорости в средней мозговой артерии на стороне стеноза.

Ключевые слова:
артериальная гипертензия, стенозы сонных артерий, лерканидипин, гемодинамика, лечение.
Широкая распространенность артериальной гипер
тензии (АГ) среди населения различных стран мира, раз
личающихся как по своим этническим, так и социально
географическим и культурным особенностям, способ
ствует формированию интегрального мнения о первосте
пенной важности осуществления адекватного контроля
над величиной АД в масштабах популяции [1]. Пони
мание актуальности этой задачи привело к созданию в
различных странах мира единой системы профилактики
и лечения. В настоящее время АГ рассматривается в
качестве независимого фактора риска кардиоваскуляр
ных, в том числе и церебральных, событий [4, 9, 14, 16,
17]. Риск развития инсульта значительно повышается
46

при сочетании АГ и окклюзионностенотических пора
жений сонных артерий (СА) [11, 12, 21, 25]. У больных с
клиническими проявлениями стеноза СА более 60%
перспективность хирургического лечения не вызывает
сомнений. Напротив, при бессимптомном стенозе СА
ангиопластика приводит к временному повышению рис
ка развития инсульта и смерти, но в целом снижает ком
бинированные показатели неблагоприятных исходов, а
также частоту развития любых инсультов на стороне
поражения [6, 7, 20, 24, 25]. В этой связи лечение АГ, ас
социированной с развитием стеноза СА, является реаль
ной возможностью для снижения тотального кардиовас
кулярного риска.
© В.А. Визир, А.Е. Березин, 2007
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Среди антигипертензивных лекарственных средств
блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК) за
нимают одно из важнейших мест. Дигидропиридиновые
БМКК второго поколения доказали свою высокую эф
фективность и безопасность при лечении АГ в крупных
контролируемых рандомизированных исследованиях [5,
13, 15, 19, 22]. Исследователей привлекает их ангио и
нефропротекторный эффект [8, 15], толерантность к на
рушению липидного профиля и плазмы, водносолевого
равновесия [13, 18], удобство применения, а также хо
рошая переносимость [10] и отсутствие тяжелых побоч
ных эффектов [1, 7].
Целью настоящего исследования явилось изучение
влияния нового дигидропиридинового блокатора мед
ленных кальциевых каналов лерканидипина на мозго
вую гемодинамику у больных с мягкой и умеренной АГ,
сочетающейся со стенозами СА атеросклеротического
генеза.

Материалы и методы исследования
Для оценки влияния лерканидипина на состояние
мозговой гемодинамики у больных со стенозами СА мы
воспользовались методом случайконтроль. Из 134 па
циентов, получавших лерканидипин, мы отобрали 18 пар
(n=36) больных (18 мужчин и 18 женщин) с мягкой и
умеренной АГ в возрасте 52 лет (доверительный интервал
{ДИ}=36–67 года) и длительностью заболевания 11,2 года
(95% ДИ=7–19 лет). Каждому пациенту с АГ и стенозами
СА (в 1й группе) для сравнения была подобрана «пара» –
больной такого же пола, возраста, с такой же длитель
ностью заболевания, степенью поражения органов
мишеней, тяжестью АГ, но без стенотических поражений
СА (2я группа). Критерии исключения пациентов из
групп наблюдения: перенесенный мозговой инсульт,
АДсист. более 170 мм рт. ст., отсутствие адекватного конт
роля за уровнем АД, энцефалопатия более чем II стадии,
выраженные личностные и когнитивные нарушения,
тромбоэмболические эпизоды в анамнезе, перенесенный
Qинфаркт миокарда, манифестная сердечная недоста
точность, атриовентрикулярная блокада II–III степени.
Каждый пациент дал письменное добровольное согласие
на участие в исследовании. Авторы исследования строго
соблюдали права пациента в соответствии с требовани
ями Good Clinical Practice.
Лерканидипин назначали в дозе 10 мг в сутки при по
стоянном контроле за уровнем системного АД, состоя
нием мозгового кровотока и общим самочувствием. Курс
лечения составлял от 4 до 16 нед (95% ДИ) с медианой в
12,1 нед.
Состояние мозгового кровотока было оценено с помо
щью дуплексного сканирования в режиме цветового доп
плеровского картирования и энергии отраженного доп
плеровского сигнала на аппарате SONOLINE VERSA
PLUS (SIEMENS, Германия). Эхолокация экстракрани
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альных артерий (ЭКА) производилась линейным датчи
ком высокого разрешения с частотой 11 MHz, визуализа
ция интракраниальных артерий осуществлялась с помо
щью транскраниальной локации фазированным дат
чиком с частотой 2,5 MHz по методике R. Aaslid (1986)
[2]. Мы визуализировали с обеих сторон общую (ОСА) и
внутреннюю (ВСА) сонные артерии на всем протяжении,
позвоночные артерии (ПА) в цервикальном сегменте,
передние (ПМА) и средние (СМА) мозговые артерии из
височной позиции, а также основную артерию (ОА) в
соответствии с общепринятыми рекомендациями [3].
После визуализации просвета сосуда стробируемый
объем располагали в проекции осевого тока крови и осу
ществляли допплерографическую запись потока. После
обработки кривых не менее чем в трех кардиоциклах в
автоматическом режиме были рассчитаны максимальная
систолическая линейная скорость (Vmax, см/с), макси
мальная диастолическая линейная скорость (Vmin, см/с),
усредненная систолическая линейная скорость (TAMx,
см/с), средняя линейная скорость кровотока (TAV, см/с),
объемная скорость (FV, л/мин), индекс резистивности
(RI, ед.) и пульсативный индекс (PI, ед.).
Измерение толщины интимымедии сосуда (ТИМС,
мм) проводили по задней стенки ОСА на 1 см прокси
мальнее ее бифуркации [23]. Кроме того, измеряли тол
щину стенки ЭКА (ТС, мм) и их диаметр (d, мм).
Полученные данные обрабатывали методами вариа
ционной статистики с использованием программы SАS.
Результаты представлены в виде среднего значения (M),
95% ДИ, ошибки средней (m). Достоверность различий
количественных данных устанавливали путем проверки
«нулевой» гипотезы с использованием критерия Р. Про
верку статистической значимости различий для частотных
показателей проводили с использованием критерия χ2,
между двумя медианами – с помощью критерия U Ман
на–Уитни. За величину альфаошибки (βα) принято значе
ние 0,05, за величину бетаошибки (ββ) – значение 0,2.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ полученных результатов показал, что структу
ра СА у больных обеих групп существенно различается
(табл. 1). У пациентов 1й группы имеется выраженное
различие в диаметре сосудов между контра и ипсилате
ральными сторонами, вызванное наличием атеросклеро
тических бляшек. Обращает на себя внимание некоторое
отличие в ТИМС между пациентами обеих групп. Так, у
больных 2й группы ТИМС была недостоверно меньше.
Антигипертензивный эффект лерканидипина в обеих
группах больных был достаточно сопоставим. Так, АДсист.
у пациентов 1й группы снизилось на 23%, во 2й группе –
на 23,4%; АДдиаст. у больных 1й группы снизилось на
21,6%, а во 2й – на 21,3%. Целевой уровень АД (менее
140/90 мм рт. ст.) был достигнут у 15 пациентов 1й груп
пы (83,3%) и у 14 больных 2й группы (77,7%). Таким
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Таблица 1
Морфологическая характеристика бассейна ЭКА у больных АГ (M±m)

образом, лерканидипин в качестве монотерапии в сред
ней дозе 6 мг в сутки устойчиво контролировал уровень
системного АД у пациентов обеих групп.
В табл. 2 представлены данные об изменении некото
рых гемодинамических показателей в бассейне ЭКА у
больных с АГ обеих групп. Анализ полученных резуль
татов показал, что влияние лерканидипина на кровоток в
ОСА, ВСА и ПА носил разнонаправленный характер у
пациентов 1й и 2й групп. Так, обращает на себя внима
ние то, что в 1й группе больных отмечалось уменьшение
степени асимметрии линейных скоростей кровотока
(ЛСК), RI и PI. При этом лерканидипин способствовал
уменьшению избыточных ЛСК на ипсилатеральной
стороне и, напротив, достоверному их увеличению на
контралатеральной стороне. Необходимо отметить, что
лерканидипин несколько увеличивал ЛСК в бассейне ПА
у больных 1й группы. Во 2й группе больных леркани
дипин способствовал тенденции к снижению ЛСК, RI и
PI. Наряду с этим в 1й группе пациентов FV в бассейнах
ВСА и ПА проявляла выраженную тенденцию к увели
чению, а степень асимметрии FV – к регрессии. Напро
тив, во 2й группе была отмечена недостоверная тен
48

денция к снижению FR в ВСА и ПА. Таким образом, у
больных 1й группы лерканидипин способствовал повы
шению согласованности в работе экстракраниального от
резка артериальной системы, что нашло свое отражение в
достоверном увеличении объемной перфузии в бассейнах
ПА и тенденции к росту FR в ВСА. Напротив, у больных
2й группы FV в ВСА и ПА достоверно не изменился,
хотя и проявлял некоторую тенденцию к уменьшению.
Вместе с тем, о гемодинамической значимости описан
ных изменений можно судить лишь после оценки
характера кровотока в виллизиевом круге. Принимая во
внимание, что основной объем крови поступает к струк
турам мозга через ПМА, СМА и ОА, в табл. 3 мы приво
дим динамику некоторых основных показателей, характе
ризующих кровоток в этих артериях. Анализ полученных
данных показал, что лерканидипин способствовал недо
стоверному повышению ЛСК и FV в ПМА у пациентов
обеих групп. Вместе с тем в СМА препарат существенно
уменьшал дисперсию потоковых характеристик по ипси и
контралатеральным сторонам у пациентов 1й группы. У
больных 2й группы частотный спектр под влиянием
лерканидипина проявлял тенденцию к некоторому
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Таблица 2
Эволюция гемодинамических характеристик в бассейне ЭКА у больных с АГ (M±m)

Примечания. Здесь и в табл. 3: ∆1% – удельное снижение (увеличение) показателей на левой стороне, ∆2% – удельное снижение
(увеличение) показателей на правой стороне, * – достоверность различий между значениями в пределах группы (р<0,05).
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Таблица 3
Эволюция гемодинамических характеристик в бассейне интракраниальных артерий у больных с АГ (M±m)
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увеличению. При этом во всех группах больных отме
чалось недостоверное увеличение RI и PI. Динамика ЛСК,
FV, RI и PI в ОА отличалась однонаправленностью у па
циентов обеих групп. При этом наиболее существенное
снижение ЛСК и FV достигалось у больных 1й группы.
Полученные нами данные позволяют заключить, что
антигипертензивный эффект лерканидипина, применя
емого в эквивалентных дозах у больных с АГ со стено
тическими поражениями ЭКА и без таковых, вполне со
поставим. Между тем, препарат проявляет выраженную
ангиопротекторную активность, способствуя восстанов
лению взаимоотношений ЛСК в интракраниальных
артериях.

6.

7.

8.

Выводы
1. Лерканидипин в средней дозе 10 мг/сут способству
ет адекватному контролю за уровнем артериального дав
ления у больных с артериальной гипертензией со стено
тическими поражениями сонных артерий и без таковых.
2. Применение лерканидипина у больных артериаль
ной гипертензией способствует снижению избыточной
максимальной линейной скорости кровотока в бассейне
средней мозговой артерии, что является важным фак
тором снижения риска развития цереброваскулярных
осложнений.
3. Использование лерканидипина у больных с артери
альной гипертензией, ассоциированной со стенотичес
кими поражениями сонных артерий, может быть рас
смотрено в рамках повышения сбалансированности ин
тракраниального кровотока.

1.

2.

3.
4.

5.
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Вплив лерканідипіну на мозкову гемодинаміку хворих на артеріальну гіпертензію, асо!
ційовану зі стенотичним ураженням сонних артерій
В.А.Візир, А.Є.Березін
РЕЗЮМЕ. Відібрано 18 пар (n=36) хворих (18 чоловіків і 18 жінок) у віці 52 років із тривалістю ар;
теріальної гіпертензії (АГ) 11,2 року. Кожному пацієнтові з АГ і стенозами сонних артерій для порів;
няння добрали «пари» – хворої такої самої статі і віку, з такою самою тривалістю захворювання,
ступенем ураження органів;мішеней, тяжкістю АГ, але без стенотичного ураження сонних артерій.
Усі хворі одержували лікування лерканідипіном у середній дозі 10 мг на добу. Курс лікування склав
12 тиж. Стан мозкового кровотока було оцінено за допомогою дуплексного сканування в режимі
колірного допплєрівського картувания. Аналіз отриманих результатів показав, що лерканідипін
сприяє адекватному контролю за рівнем артеріального тиску в хворих на АГ зі стенотичними ура;
женнями сонних артерій та без таких. Застосування лерканідипіну в хворих на АГ сприяє зниженню
надлишкової максимальної лінійної швидкості в середній мозковій артерії на боці стенозу.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, стенози сонних артерій, лерканідипін, гемодинамика,
лікування.
Influence of Lerkanidipin on cerebral hemodynamics in patients with arterial hypertension
caused by carotid artery stenosis
V.А. Vizir, А.E. Berezin
SUMMARY. Eighteen pairs of patients (18 men and 18 women) 52 years of age with an 11.2;year history
of arterial hypertension were selected. Each patient with an arterial hypertension and carotid artery
stenosis was matched his pair, a patient of the same sex, age, disease duration, degree of target organ
injury and arterial hypertension severity but without carotid artery stenosis. All the patients underwent
treatment with lerkanidipin (average daily dose 10 mg). Course treatment lasted 12 weeks. Cerebral
blood flow was rated by duplex sonolocation. The results obtained have shown that lerkanidipin
permitted adequate control over BP level in patients with arterial hypertension with/without carotid
artery stenosis. The use of this drug in patients with arterial hypertension promoted reduction of
maximal linear blood flow along median cerebral artery on the damaged side.
Key words: arterial hypertension, carotid artery stenosis, lerkanidipin, brain hemodynamics, treatment.
Адрес для переписки:
Вадим Антонович Визир
69118, Запорожье, ул. Луначарского, 9
Запорожский государственный медицинский университет
52

В ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ
4’ 2007

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

УДК 616.12$007.42$092$071$08

Атеросклероз згідно
з принципами доказової
медицини – епідемія ХХ–ХХІ ст.
Етіологія, патогенез,
класифікація та критерії
діагностики
В.І. Денисюк, Г.І. Хребтій
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

РЕЗЮМЕ
На сучасному рівні з використанням результатів рандомізованих контрольованих досліджень роз;
глянуто проблему атеросклерозу, його патогенез, діагностику, лікування, первинну та вторинну
профілактику. Наведено досягнення щодо вивчення раннього розпізнавання, прогнозування, ефек;
тивності застосування статинів та антиагрегантів як для первинної, так і для вторинної про;
філактики атеросклерозу.

Ключові слова:
атеросклероз, патогенез, діагностика, лікування, профілактика, доказова медицина.
Атеросклероз – епідемія не тільки ХХ, але й ХХІ сто
ліття. Це захворювання, на яке страждають люди не лише
в зрілому, похилому і старечому, але й у молодому віці.
Атеросклероз все частіше виявляють у віці 10–15 років,
коли визначаються атеросклеротичні зміни в судинах. В
Україні в 2002 р. тільки за даними звернення до лікарів
зареєстровано більше 5,9 млн пацієнтів з ішемічною
хворобою серця (ІХС), серед яких стенокардію виявлено
у 36% осіб. Серцевосудинна смертність посідає основне
місце серед причин смертності в усьому світі. В Україні,
за даними МОЗ, цей показник у 2004 р. склав 62,7%.
Результати проведених [1, 5] досліджень свідчать про тіс
ний позитивний зв'язок між ризиком ІХС і вмістом хо
лестерину (ХС) в сироватці крові. В останніх рандомізо
ваних контрольованих дослідженнях (РКД), таких, як
PROVEIT, REVERSAL, STELLAR, HPS, показано не
тільки клінічну користь максимального зниження рівня
ХС ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), але й впер
ше встановлено можливість зворотного розвитку атеро
© В.І. Денисюк, Г.І. Хребтій, 2007

склеротичних змін у судинах (РКД ASTEROID), навіть у
пацієнтів з ІХС, цереброваскулярними захворюваннями і
чинниками високого ризику серцевосудинних захво
рювань (ССЗ).
Атеросклероз (від гр. athere – кашка, sclerosis – твер
дий) – це хронічне захворювання, що характеризується
виникненням у стінці артерій вогнищ ліпідної інфільтра
ції та розростанням сполучної тканини з утворенням
фіброзних бляшок, які звужують просвіт судини і пору
шують фізіологічну функцію вражених судин, призво
дячи до загальних порушень кровообігу.
Етіологічні чинники ризику атеросклерозу:
9 артеріальна гіпертензія (АГ), тютюнопаління, ожи
ріння;
9 дисліпідемії (підвищення в крові рівня загального
ХС, тригліцеридів, атерогенних ХС ЛПНЩ та/або зни
ження вмісту антиатерогенних ліпопротеїдів високої
щільності – ХС ЛПВЩ);
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9 спадкова схильність;
9 порушення вуглеводного обміну (гіперглікемія, цук
ровий діабет);
9 гіподинамія, стать (чоловіки), вік понад 50–60 років;
9 гіпергомоцистеїнемія;
9 нераціональне харчування (вживання великої кіль
кості жирів і вуглеводів) тощо.
Основні патогенетичні ланки розвитку атеросклерозу
Згідно із сучасними уявленнями в основі розвитку ате
росклерозу лежить послідовна взаємодія багатьох патоге
нетичних чинників, які призводять до утворення фіброз
ної бляшки. Розрізняють чотири основні стадії форму
вання атеросклеротичної бляшки (атерогенезу):
1. Ураження ендотелію з розвитком дисфункції.
2. Утворення ліпідних плям і смужок (стадія ліпої
дозу).
3. Утворення фіброзної бляшки (стадія ліпосклерозу).
4. Розвиток ускладнень атеросклеротичної бляшки.
Коротка характеристика кожної з цих стадій:
1. За атеросклерозу виникає ендотеліальна дисфунк
ція зі збільшенням синтезу вазопресорів: тромбоксану А2,
ендотеліну 1, ангіотензину ІІ; зменшення утворення вазо
дилататорів: простацикліну, оксиду азоту (NO) тощо.
2. Доведено, що ліпідні плями на аорті утворюються із
пінистих клітин, що вміщують велику кількість ліпідів і
Тлімфоцитів. При цьому ліпідні смужки дещо виступа
ють над поверхнею ендотелію. Вони складаються з макро
фагів, лімфоцитів, гладком'язових і пінистих клітин, до
яких входять ліпіди. Ліпідні плями та смужки утворю
ються внаслідок відкладання ліпідів в інтимі артерій.
3. Фіброзна бляшка утворюється в результаті патологіч
ного процесу у вогнищах відкладання ліпідів та розростан
ня молодої сполучної тканини, що призводить до утворен
ня ліпідного ядра. Навколо нього виникає зона сполучної
тканини, багата клітинними елементами (макрофагами, пі
нистими та гладком'язовими клітинами і Тлімфоцитами),
колагеном та еластичними волокнами. Після дозрівання
сполучної тканини кількість клітинних елементів зменшу
ється, а колагенові волокна потовщуються і формують спо
лучнотканинний каркас атеросклеротичної бляшки з утво
ренням «покришки», що відділяє ліпідне ядро від просвіту
судини. Сформована фіброзна бляшка призводить до
зменшення просвіту судини та порушення кровообігу.
4. Ускладнення зумовлені атеросклеротичною бляш
кою, відбувається внаслідок прогресування атеросклеро
тичного процесу. Значно збільшується ліпідне ядро,
підвищується агрегація тромбоцитів, виникає кровови
лив у бляшку, витончення її фіброзної капсули та руйну
вання покришки з утворенням тріщин, розривів і атеро
склеротичних виразок. Після виразок утворюються тро
мби, емболії, а потім – атерокальциноз (відкладання со
лей кальцію в атероматозні маси, фіброзну тканину).
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Наслідком цих змін є утворення пристінкового тромбу,
який раптово та різко обмежує кровотік в артерії. У цей
період формуються нестабільна стенокардія, інфаркт
міокарда (ІМ), ішемічний інсульт тощо.
Останнім часом з'являється все більше даних про роль
запалення як одного з основних патогенетичних механіз
мів атерогенезу, що призводить до розвитку гострих серце
восудинних ускладнень [14]. Так, встановлено, що запа
лення відіграє важливу роль у процесі формування бляш
ки та її пошкодження з подальшим тромбоутворенням.
Чинники системного запалення:
9 оксидантний стрес;
9 гемодинамічні стреси;
9 інфекційні чинники, як гострі, так і загострення хро
нічних захворювань;
9 системні імунні та алергійні реакції.
Доказами активного запалення в атеросклеротичній
бляшці є наявність масивної інфільтрації макрофагами та
лімфоцитами її елементів, що виявлено під час до
слідження біоптатів та аутопсійного матеріалу. Як пока
зали результати численних патоморфологічних до
сліджень, нестабільні бляшки, що зазнали розриву і
тромбозу з розвитком гострих коронарних синдромів
(ГКС), містять велику кількість імуноактивованих
СD4+25 Тлімфоцитівхелперів, які продукують велику
кількість γінтерферону і активують макрофаги. Але
запуск місцевого запалення – це вірогідна пероксидація
ЛПНЩ, які у значній кількості містяться в ліпідному
ядрі атеросклеротичної бляшки з подальшою активацією
макрофагів та Тлімфоцитів.
Медіатори запалення можуть підсилювати процеси
апоптозу ендотеліальних і гладком'язових клітин, втрата
яких призводить до оголення високотромбогенного мат
риксу. Під впливом прозапальних цитокінів і ЛПНЩ ен
дотелій експресує підвищену кількість металопротеїназ,
насамперед металопротеїназу2 і колагеназу ІV типу. Де
струкція колагену у відповідь на запальні стимули під
силює десквамацію ендотелію, передуючи локальному
тромбозу, спричиненому первинною поверхневою ерозі
єю. Чутливість ендотелію до порушення зростає за наяв
ності Среактивного білка (СРБ) і є пропорційною його
концентрації.
У пацієнтів з ІХС були виявлені основні маркери сис
темного запалення: збільшення кількості лейкоцитів у
периферичній крові, швидкості осідання еритроцитів, а
також підвищення концентрації ряду білків запалення
(фібриногену, фактора фон Вілебранда, альбуміну, СРБ),
цитокінів і розчинних молекул адгезії в плазмі крові.
Причому ступінь вираженості системного запалення без
посередньо пов'язаний з прогнозом у хворих зі стабіль
ною стенокардією та ГКС [2, 3. 7]. Найбільше патогномо
нічне та прогностичне значення серед маркерів запаль
ного процесу приділяється СРБ. Результати проведених
проспективних досліджень свідчать про те, що високий
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рівень СРБ у плазмі крові достовірно та незалежно
пов'язаний з ризиком розвитку гострого ІМ, нестабільної
стенокардії, інсульту і смерті від ССЗ як у пацієнтів з
ІХС, так і у здорових людей. Слід пам'ятати, що навіть
верхні значення показника в межах норми є несприятли
вою прогностичною ознакою. Останнім часом з'явились
дані, що СРБ може мати самостійне патогенетичне зна
чення в процесах атерогенезу, дестабілізації атеросклеро
тичної бляшки та подальшого тромбоутворення, а не
тільки відображати вираженість системного запалення.
Доведено, що СРБ зв'язується з ЛПНЩ, особливо з їх
німи модифікованими формами, і накопичується в місцях
атеросклеротичного ураження артерій.
У численних дослідженнях з вивчення ефективності
протимікробних засобів досі не було отримано значущих
результатів. Це підтверджує думку про те, що ініціюючий
чинник не такий важливий, оскільки каскад запалення
вже запущено.
У літературі є дані, які доводять, що протизапальна дія
статинів випереджає в часі їхній гіполіпідемічний ефект і,
вірогідно, з ним не пов'язана. Результати РКД HPS
свідчать, що зниження частоти коронарних подій на фоні
застосування симвастатину не пов'язане з вихідним
рівнем ліпопротеїдів.
Класифікація дисліпопротеїдемій (прийнята ВООЗ
1970 р.) наведена в табл. 1, за типом – в табл. 2.
Таблиця 1
Класифікація гіперліпопротеїдемій за D. Fredrickson

Примітки: + – підвищення вмісту, (±) – відсутність змін або
невелике підвищення; * – аномальні форми ліпопротеїдів.

Таблиця 2
Клінічна класифікація гіперліпопротеїдемій

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

У разі розвитку атеросклерозу найчастіше спостері
гається ІІа, ІІб та ІІІ атерогенні типи гіперліпопротеїде
мій (ГЛП).
Класифікація та діагностика атеросклерозу
На жаль, загальноприйнятої клінічної класифікації
атероскларозу в Україні немає. Тому наводимо міжнарод
ну класифікацію атеросклерозу (згідно з МКХ10):
170 АТЕРОСКЛЕРОЗ
Включено: артеріолосклероз
артеріосклероз
артеріосклеротична хвороба судин
атерома
дегенерація:
– артеріальна
– артеріоваскулярна
– васкулярна
деформуючий або облітеруючий ендартеріїт
сенільний:
– артеріїт
– ендартеріїт
Виключено: церебральний (167.2)
коронарний (125.1)
мезентеріальний (К55.1)
легеневий (127.0)
170.0 Атеросклероз аорти
170.1 Атеросклероз ниркової артерії
Нирка Гольдблатта
Виключено: атеросклероз ниркових артеріол
170.2 Атеросклероз артерій кінцівок
Атеросклеротична гангрена
Склероз (медіальний) Менкеберга
170.8 Атеросклероз інших артерій
170.9 Генералізований і неуточнений атеросклероз
Діагностичні критерії атеросклерозу наведені в алго
ритмі 1.
Алгоритм 1
Клінічні стандарти діагностики атеросклерозу [1]
1. Несприятлива спадковість:
– наявність в анамнезі в близьких родичів клінічних
ознак ІХС, дисліпідемії
2. Чинники ризику вторинних дисліпідемій:
– цукровий діабет;
– гіпотиреоз;
– синдром Іценко–Кушінга;
– обструкція жовчних шляхів;
– цироз печінки;
– хронічна ниркова недостатність;
– ліподистрофія;
– застосування деяких лікарських засобів (естрогени,
прогестини, анаболічні стероїди, кортикостероїди, іму
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нодепресанти, бетаадреноблокатори, тіазиди, ретиної
ди тощо);
– особливості способу життя (гіподинамія, ожиріння,
тютюнопаління, вживання продуктів з підвищеним
вмістом насичених жирів тощо)
3. Клінічні критерії порушень ліпідного обміну:
– ксантелазми та ксантоми за високого рівня ХС;
– потовщення ахілових сухожиль;
– панкреатит за високого рівня тригліцеридів;
– часто безсимптомний перебіг захворювання
4. Клінічні критерії атеросклерозу залежно від
локалізації уражень:
– коронарні артерії (ІХС, стенокардія, ІМ, кардіо
склероз);
– магістральні артерії головного мозку (хронічна
ішемія мозку, інсульт);
– ниркові артерії (порушення функції нирок і АГ);
– аорта (переміжна кульгавість, симптоми склерозу
устя аорти, аневризми аорти);
– судини нижніх кінцівок (переміжна кульгавість);
– мезентеріальні судини (ішемія органів черевної
порожнини, черевна жаба).

складає 3,0–3,5. Коефіцієнт атерогенності у межах 3,5–4,0
асоціюється з помірним, а більше 4,0 – з високим ризиком
атеросклерозу.
За допомогою рентгенологічного дослідження визна
чають розширення та подовження аорти, відкладання со
лей кальцію в її стінці, інколи – аневризматичне випи
нання аорти.
Під час ультразвукового дослідження визначають
розширення аорти, потовщення, ущільнення та кальци
ноз різних артерій, наявність атеросклеротичних бляшок
у стінках судин.
Допплєрівське дослідження дозволяє діагностувати
звуження чи оклюзію магістральних судин, прискорення
лінійної швидкості кровотоку, зміни індексу пульсації та
індексу циркуляторного опору судин.
Однак найдостовірнішою ознакою звуження магі
стральної артерії є збільшення максимальної систолічної
амплітуди лінійної швидкості кровотоку (SMAX) і роз
ширення спектра частот допплєрівського сигналу (збіль
шення індексу спектрального розширення – SB) зі зни
женням «вікна». У разі оклюзії артерії нижче місця здав
лення реєструється коллатеральний тип кровотоку.

Нормативи ліпідного спектра крові наведені в табл. 3.
Таблиця 3
Нормативи ліпідного спектра крові у здорової людини

Лікувальні заходи загального характеру щодо
дотримання здорового способу життя
Величезне значення в лікуванні атеросклерозу відіграє
здоровий спосіб життя, що включає [4, 8, 11]:
1. Відмову від шкідливих звичок.
2. Підтримання нормальної маси тіла.
3. Раціональне харчування.
4. Фізичні тренування.
Якщо хворий не дотримується здорового способу жит
тя, то ефективність медикаментозних і хірургічних методів
лікування буде мінімальною. За багатьох ССЗ ефектив
ність загальних заходів із дотримання здорового способу
життя не тільки не поступається медикаментозним та
хірургічним методам лікування, а, навпаки, перевищує їх.
1. Відмова від шкідливих звичок включає відмову від
тютюнопаління, зловживання алкоголем та переїдання.
Майже всі ССЗ у дорослих людей зумовлені цими шкід
ливими звичками.
Тютюнопаління підвищує ризик ССЗ та раптової
серцевої смерті (РСС) мінімум у 3 рази. Викурювання
4 цигарок на день збільшує ризик розвитку ІХС у 4 рази,
а викурювання 1 пачки на день – у 10 разів. Однак, якщо
людина відмовляється від паління, то ризик ССЗ та їх
ускладнень з боку серця зменшується в 2 рази вже через
1–2 роки. Водночас тютюнопаління в 20 разів підвищує
ризик виникнення раку легень і ще більшою мірою –
хронічних обструктивних захворювань легень. Однак
ніхто, окрім самого хворого, не змусить відмовитись від
паління. У цьому відношенні дуже влучними є слова Еда
Вейнера: «Відмовитись від паління важко, проте померти
від хвороби, зумовленої палінням, буде значно легше».

Наводимо оптимальні рівні ліпідних параметрів, які
відповідають європейським і російським рекомендаціям,
бажані (цільові) в осіб з підвищеним ризиком ССЗ:
– загальний ХС <5 ммоль/л (190 мг/дл);
– ХС ЛПНЩ <3 ммоль/л (115 мг/дл);
– тригліцериди <1,7 ммоль/л (65 мг/дл);
– ХС ЛПВЩ (чоловіки) >1 ммоль/л (40 мг/дл);
– ХС ЛПВЩ (жінки) >1,3 ммоль/л (50 мг/дл), верхня
межа не існує, що вищий цей показник, то краще.
Цільовий рівень ліпідного спектра крові у пацієнтів з
ІХС, периферичним атеросклерозом сонних артерій,
аневризмою черевного відділу аорти, цукровим діабетом
має бути таким: рівень загального ХС <4,5 ммоль/л
(175 мг/дл), а ХС ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл).
З метою діагностики атеросклерозу використовують
коефіцієнт (індекс) атерогенності, котрий у чоловіків
віком 40–60 років без клінічних проявів атеросклерозу
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Алкоголь. Щодо алкоголю погляди лікарів змінились.
Якщо вживати алкоголь з розрахунку не більше 30 мл
спирту (70 мл горілки) на день, то це не тільки не шкідли
во, а навіть корисно для зниження ризику розвитку ССЗ,
спричинених атеросклерозом. Ця доза прирівнюється до
1 келиха (250 мл) сухого вина чи 1 кухля (500 мл) неміц
ного світлого пива. Однак користь не є остаточно доведе
ною. У деяких дослідженнях показано, що смертність
зростає у разі перевищення дози 15 мл спирту на день. Не
слід випивати всю тижневу «припустиму дозу» алкоголю
за один день, оскільки у такому разі ризик ССЗ зростає.
Поряд з цим алкоголь є висококалорійним продуктом
(1 мл спирту – 7 ккал), що сприяє розвитку ожиріння.
2. Раціональне харчування досягається шляхом зни
ження калорійності їжі (обмеження жирів і вуглеводів).
Одним з показників раціонального харчування є нор
мальна маса тіла, яка визначається розрахунком: зріст (в
см) мінус 100 (ідеальна маса тіла зріст мінус 110). Окруж
ність талії має бути для жінок не більше 80 см, для чо
ловіків – 94 см. За надлишкової маси тіла збільшується
вміст ХС в крові, підвищується АТ, виникає цукровий
діабет. Для збереження нормальної маси тіла необхідно
менше їсти та дотримуватись активного способу життя.
Загальні принципи харчування:
1) зменшити на 10% вживання жирів (тваринні жири
обмежити до 20 г/добу, рослинні жири мають складати
30–40 г/добу);
2) різко зменшити вживання продуктів, багатих на
насичені жирні кислоти (тваринні жири, масло, вершки,
сир, яйця, м'ясо);
3) збільшити вживання продуктів, багатих на поліне
насичені жирні кислоти (рослинні олії, риба, птиця,
морепродукти);
4) збільшити вживання продуктів, багатих на кліт
ковину та складні вуглеводи (овочі, фрукти, крупи);
5) під час готування страв замінити масло, маргарин на
рослинні олії (показані за всіх типів ГЛП за винятком
І типу, при якому їхній обмін порушений так само, як і
насичених жирних кислот);
6) різко зменшити вживання продуктів, багатих на ХС;
7) різко зменшити вживання кухонної солі.
Практично зменшення вживанння насичених жирних
кислот досягається за рахунок різкого обмеження чи
повної відмови від вживання тваринних жирів (масло,
сметана, жирне молоко, креми, морозиво). Рівень ХС
знижується за рахунок обмеження або відмови від яєчних
жовтків та субпродуктів (печінка, нирки, мозок, жирні
сорти м'яса). Слід пам'ятати, що в ковбасі і сосисках
знаходиться багато «скритих» чи проміжних жирів.
Останніми роками багато уваги приділяється середзем
номорській дієті, основними складовими якої є: оливкове
масло, морська риба, овочі, фрукти, хліб, макарони, часник,
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а також сухе вино. Результати деяких досліджень показа
ли, що «сувора» дієта та фізичні тренування при ІХС є
дуже ефективними. Зниження до нормального рівня ХС
вже через рік може зменшувати стенозування вінцевих ар
терій та нормалізувати ендотеліальну функцію судин, що
сприятиме зниженню смертності на 60%.
Актуальним є визначення ефективності біологічно ак
тивних добавок у лікуванні хворих з дисліпідемією. Вплив
антиоксидантів (вітаміну С, Е, бетакаротину) на розвиток
атеросклерозу вивчався у декількох РКД. Було встановле
но, що застосування антиоксидантів супроводжується
підвищенням ризику серцевосудинних ускладнень.
У Ліонському дієтичному дослідженні (1999) показано,
що дотримання середземноморської дієти попереджає
виникнення повториних загострень ІХС після першого
ІМ. Вплив омега3поліненасичених жирних кислот на ко
ронарний атеросклероз свідчить про те, що вживання про
дуктів, які містять поліненасичені жирні кислоти, сповіль
нює прогресування коронарного атеросклерозу. Водночас
доказовою медициною не встановлено суттєвого впливу
бетакаротинного компонента на розвиток основних ССЗ.
Рекомендації Американської кардіологічної асоціації
щодо вживання свіжих овочів і фруктів такі: їх необхідно
вживати 5 разів на день. Харчові продукти потрібно ва
рити, тушити, але не смажити.
Потреба в калоріях для здорової людини складає в
середньому 2000 ккал/добу. Щоб схуднути на 1 кг протя
гом 1 тиж, необхідно відмовитись від 1000 ккал. Слід па
м'ятати, що біфштекс сприяє виділенню 800 ккал, смажена
свиняча грудинка – 900 ккал, порція морозива з напов
нювачем – 400 ккал, 100 г мигдального торту – 500 ккал.
Щоб нормалізувати масу тіла, здебільшого слід обме
жити калорійность їжі до 1200–1500 ккал/добу. Бажано
не їсти після 18–19 год. У разі сильного відчуття голоду
можна з'їсти небагато овочів чи фруктів або випити сік з
м'якоттю. За 1 год ходьби зі швидкістю 5 км/год «спалю
ється» близько 300 ккал.
У людини потреба в солі складає 200 мг/добу, а ми вжи
ваємо 13–14 г/добу (тобто в 60–70 раз більше норми!).
3. Фізичні тренування посідають важливе місце у разі
ССЗ [1, 6]. Хворим, які чекають на пересадку серця, при
значають фізичні навантаження, а за ІМ з другого дня
призначають вправи.
Пацієнтам із ССЗ рекомендується займатися фізични
ми навантаженнями щоденно або 4–5 разів на тиждень
упродовж 20–30 хв з такою інтенсивністю, щоб виникала
слабка задишка, а ЧСС досягала 100–130 за 1 хв. Згідно з
американськими рекомендаціями достатньо щодня прохо
дити 2,5 км за 30 хв. Якщо хворий здатний бігати, то можна
займатись плаванням у басейні, тренуванням на тренаже
рах. Під впливом фізичного навантаження відбувається
тренування міокарда, покращуються функції судин, м'язи
отримують більше кисню із крові. У хворих на АГ зни
жується артеріальний тиск (АТ) завдяки збільшенню
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Таблиця 4
Дієтичні рекомендації Європейського кардіологічного товариства та Європейського товариства атеросклерозу
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синтезу депресорних чинників, а у разі атеросклерозу зни
жується вміст ХС та підвищується рівень ХС ЛПВЩ,
збільшується кількість антитромбоцитарних факторів.
Отже, будьяка лікувальна програма без фізичних тре
нувань недостатньо ефективна. Знаменитий український
хірург М.М. Амосов на підставі особистого досвіду і влас
ної розробленої методики рекомендував кожну фізичну
вправу повторювати щодня 100 разів, а для профілактики
захворювань суглобів виконувати не менше 300–400 ру
хів у кожному ураженому суглобі.
Отже, здоровий спосіб життя є передумовою покращан
ня здоров'я і попередження виникнення ССЗ та їх ус
кладнень.
Ліпідознижувальні препарати
Медикаментозне лікування дисліпідемій передбачає
використання препаратів чотирьох груп: статинів (ло
вастатин, симвастатин, правастатин, аторвастатин, флу
вастатин), секвестрантів жовчних кислот (холестирамін,
колестипол), нікотинової кислоти (ніацин, ендурацин) та
фібратів (гемфіброзил, безофібрат, фенофібрат).
Детальніше зупинимось на найефективнішій анти
склеротичній групі препаратів – статинах. Статини
виявляють багатогранну дію: 1) поліпшують функцію ен
дотелію, зменшують дисліпідемію (знижують вміст ХС,
тригліцеридів, ХС ЛПНЩ і підвищують рівень ХС
ЛПВЩ, нормалізують індекс атерогенності), пригнічу
ють процеси запалення судин (знижують вміст СРБ; ста
білізують атеросклеротичну бляшку, що сприяє поліп
шенню перфузії міокарда; зменшують ішемію міокарда;
пригнічують синтез металопротеїназ); 2) після лікування
впродовж двох років запобігають прогресуванню старих
бляшок і появі нових, зменшують існуючі атероми на 30%
частіше (РКД МААS); 3) через чотири роки і більше
знижують кардіальну і загальну смертність (на 18–30%),
запобігають розвитку серцевосудинних ускладнень,
зменшують потребу в реваскуляризації (особливо у па
цієнтів літнього віку, із супутнім цукровим діабетом, ате
росклерозом мозкових і периферичних артерій); 4) змен
шують кількість серцевосудинних ускладнень, розвиток
цукрового діабету (на 30%) та остеопорозу в два рази.
За даними РКД CARE (1996), HPS (2001), HS (2003)
у лікуванні атеросклерозу найефективнішими є статини,
котрі зменшують серцевосудинну смертність на 30–40%
у хворих як з підвищеним, так і з нормальним вмістом ХС
[15]. Із статинів найбільш вивчено позитивну дію сим
вастатину та правастатину на ліпідний спектр крові. У
РКД AVERT показано, що тривале застосування аторва
статину в хворих з атеросклеротичним стенозуванням
коронарних судин має меншу кількість серцевосудинних
ускладнень ніж проведення балонної коронароангіопла
стики зі стентуванням з подальшою звичайною терапією.
З урахуванням домінуючої ролі запалення в клінічній
дестабілізації ІХС останнім часом з'явилася можливість
впливати на цю ланку патогенезу ГКС. Результати де
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кількох досліджень свідчать, що призначення статинів у
разі ГКС суттєво поліпшує як госпітальний, так і по
дальший перебіг ІХС. Так, у дослідженні MIRACL атор
вастатин, призначений у разі ГКС, знизив частоту
повторних епізодів ГКС. Аналіз Шведського реєстру ГКС
показав, що смертність хворих, які приймали статини (пе
реважно симвастатин) до чи під час ІМ, була вдвічі мен
шою протягом наступного року на відміну від тих, кому
статинотерапію не проводили.
Вірогідно, механізмами протизапальної дії статинів є
[14]:
– покращання функції ендотелію, у тому числі бар'єр
ної функції ендотеліоцитів стосовно окиснених ЛПНЩ;
– пригнічення локального синтезу ХС в судинній стінці;
– активація продукції NO та цАМФ ендотелієм;
– гальмування скоротливості гладком'язових клітин
під впливом катехоламінів та ангіотензину ІІ;
– зниження інфільтрації судинної стінки макрофагами
(за рахунок зниження продукції ендотеліоцитами хемо
атрактантів та локальних медіаторів запалення).
Проведені ангіографічні дослідження ефектів ліпідо
знижувальної терапії дозволяють припустити, що покра
щання клінічного результату не обов'язково супроводжу
ється регресом атеросклерозу, а може бути зумовлено
дезактивацією запаленої бляшки, зворотним розвитком
ендотеліальної дисфункції, зниженням активності про
тромботичних факторів.
Стандарти лікування атеросклерозу наведені в алго
ритмі 2:
Алгоритм 2
Стандарти лікування атеросклерозу [1]
Крок 1
Кращими препаратами в лікуванні атеросклерозу
згідно з принципами доказової медицини є статини (ін
гібітори ГМГКоАредуктази), які знижують рівень лі
попротеїдів, багатих на ХС.
Призначають один з перерахованих препаратів на ніч
після вечері:
– ловастатин – 20–40 мг/добу;
– симвастатин – 20–40 мг/добу;
– правастатин – 10–40 мг/добу;
– аторвастатин (атокор) – 10–20 мг/добу;
– флувастатин – 20–40 мг/добу.
Курс лікування складає 3–6–12 міс і більше. Макси
мальний гіполіпідемічний ефект настає через 4–6 тиж.
Крок 2
Для посилення дії, зменшення побічних реакцій ста
тинів та сповільнення розвитку атеросклерозу рекомен
дується один з наступних антиоксидантів:
– пробукол по 0,5 г 2 рази на день протягом 1–2 міс;
– кверцетин по 1,5 г 2 рази на день протягом 1–2 міс;
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– корвітин по 2 мл в/м 1 раз на день протягом 2 тиж.
Крок 3
З метою зменшення агрегації тромбоцитів показане
застосування
антиагрегантів:
ацетилсаліцилової
кислоти у дозі 75–150 мг/добу, тикліду – 500 мг/добу,
клопідогрелю – 75 мг/добу, абциксимабу – 75 мг/добу
Крок 4
У разі недостатньої ефективності лікування, високій
(особливо сімейній) гіперхолестеринемії показана гемо
сорбція: на курс 5 процедур, а за підвищення рівня ХС
ЛПНЩ – імуносорбція.
Крок 5
У разі особливо важкої форми ГЛП (гомозиготної сі
мейної гіперхолестеринемії) в деяких випадках застосо
вують навіть хірургічні методи – портокавальний ана
стомоз, шунтування та трансплантацію печінки.
Пацієнтам проводять диференційоване призначення
статинів [6, 10, 12, 16]:
1. Сильнодіючі статини (аторвастатин, атокор, разу
вастатин) застосовують у тих випадках, коли інші ста
тини не знижують вміст ХС ЛПНЩ до бажаного (цільо
вого) рівня.
2. Препарати з помірною гіполіпідемічною дією (сим
вастатин, вазиліп, правастатин) призначають у дозі
20–40 мг/добу.
3. Статин флувастатин справляє слабку гіполіпідеміч
ну дію, але його перевага полягає в тому, що його добре
комбінувати з фібратами.
4. Слід пам'ятати, що постійний прийом статинів у ви
соких дозах може призводити до розвитку таких побічних
ефектів, як міопатія та рабдоміоліз (розпад м'язової тка
нини), що може бути фатальним для хворого. Тому за по
яви початкових симптомів вищезазначених патологічних
змін статини відміняють.
З метою лікування атеросклерозу гіполіпідемічні пре
парати призначають диференційовано (алгоритм 3).
Алгоритм 3
Диференційоване застосування гіполіпідемічних засобів
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Ретроспективний аналіз РКД REVERSAL та PROBE
ITTIMI22 підтвердив наявність протизапальних вла
стивостей статинів та виявив взаємозв'язок вираженості,
прогресування атеросклерозу і розвитку несприятливих
подій. Згідно з принципами доказової медицини статини
у пацієнтів з ІХС і гіперхолестеринемією, які застосо
вувались упродовж 6 міс, справляють гіполіпідемічний,
антиішемічний та антиоксидантний ефекти.
Помилки та необґрунтовані призначення препаратів у
разі недотримання рекомендацій доказової медицини
1. Розвиток рабдоміолізу частіше спостерігається під
час проведення комбінованої терапії статинами з фібра
тами (чи цитостатиками), тому недоцільно застосовувати
такі схеми лікування.
2. Небажано призначати нікотинову кислоту хворим
на цукровий діабет і подагру.
Профілактика атеросклерозу
Розрізняють первинну та вторинну профілактику
атеросклерозу. Первинна профілактика – це система
державних і загальносоціальних заходів, спрямованих на
попередження виникнення атеросклерозу та інших за
хворювань серцевосудинної системи. Первинна про
філактика включає заходи з покращання якості життя, до
яких належать:
– раціональне харчування, обмеження вживання
жирів і вуглеводів, відмова від тютюнопаління;
– регулярне виконання фізичних вправ (3–5 разів на
тиждень), ходьба, під час якої ЧСС має складати 100 за
1 хв протягом не менше 20–30 хв;
– досягнення «ідеальної» маси тіла (зменшення її на
10%);
– уникати вживання більше 30 мл етанолу на добу;
– нормалізація АГ;
– корекція порушень вуглеводного обміну;
– дотримання дієти (зниження частки ненасичених
жирів на 10% від загальної калорійності);
– зниження вживання ХС з їжею до 300 мг/день;
– більш часте споживання риби (бажано із північних
морів, у жирі яких знаходиться значна кількість полі
ненасичених омега3жирних кислот, що справляють
антиатерогенну дію); вживання великої кількості свіжих
овочів і фруктів, багатих на клітковину;
– психологічна корекція із застосуванням психорелак
саційних програм.
Вторинна профілактика атеросклерозу включає три
вале застосування антиатеросклеротичних препаратів –
статинів (ловастатин, симвастатин, правастатин, аторва
статин, флувастатин) упродовж року чи постійно, котрі
сповільнюють розвиток захворювання, його ускладнень,
подовжують тривалість життя [1, 6, 11, 12]. Однак слід
пам'ятати, що статини можуть спричинювати не тільки
рабдоміоліз, біль та органічні зміни в м'язах (міопатії), а
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також мікрогематурію (можливо, вона обумовлена при
гніченням статинами проксимальної реабсорбції білка в
канальцях, тому що немає даних за органічне ураження
канальців і прогресування хронічних захворювань ни
рок). Відомо, що статини можуть підвищувати концент
рацію дигоксину в крові та взаємодіяти з антидепре
сантами (інгібіторами зворотного захвату серотоніну).
Водночас під час застосування статинів необхідно обме
жувати прийом алкоголю, грейпфрутового соку та
зеленого чаю.
Нещодавно було проведено метааналіз тривалих (не
менше 5 років) РКД за участю 90 056 пацієнтів, ре
зультати якого підтвердили, що зниження рівня ХС
ЛПНЩ на 1,0 ммоль/л щороку на 12% знижує загальну
смертність і на 19% коронарну смертність вже після
першого року лікування. Зниження рівня ХС ЛПНЩ на
20% протягом 5 років зменшує виникнення на 48 випад
ків (на 1000 пацієнтів) основних судинних подій, на 30 –
ІМ, на 27 – коронарних реваскуляризацій і на 8 – ішеміч
них інсультів. При цьому частота злоякісних новоут
ворень за всі роки застосування статинів не змінилась.
Тому впровадження лікування статинами у цільових
дозах пацієнтів із ССЗ в Україні є першочерговим
завданням кардіологічної та терапевтичної практики.
Останніми роками для лікування атеросклерозу засто
совують омега3поліненасичені жирні кислоти. Про
ведене в 1999 р. РКД GISSI показало, що застосування
омега3поліненасичених жирних кислот (1 г/добу про
тягом 3,5 року) у 11 324 хворих, які перенесли ІМ, поряд
з дієтичним і медикаментозним (ацетилсаліцилова
кислота, інгібітори АПФ, бетаадреноблокатори) ліку
ванням, достовірно зменшує смертність від ІХС та
розвиток повторного ІМ. Наш вітчизняний препарат епа
дол (до складу якого входять омега3поліненасичені
жирні кислоти і токоферол) позитивно впливає на
ліпідний спектр крові у разі нестабільної стенокардії.
У літературі є багато публікацій щодо досвіду засто
сування антиоксиданта вітаміна Е у разі атеросклерозу,
але відзначено також, що він не сприяє попередженню ви
никнення ССЗ та покращанню здоров'я пацієнтів. У
недавно проведеному РКД показано, що у разі застосу
вання антиоксидантного комплексу, до складу якого
входять вітаміни Е, С та бетакаротин, не відзначено нія
ких позитивних змін. Більше того, є повідомлення, що під
час застосування антиоксидантів підвищується смерт
ність. Тому препаратами вибору залишаються статини.
За час застосування статинів у пацієнтів із ССЗ ви
явлено деякі особливості у призначеннях лікарів різних
спеціальностей: недостатньо широке їх застосування
невропатологами та судинними хірургами, недооцінка
призначення антитромбоцитарної терапії [9] (ацетилсалі
цилової кислоти та тиклопідину). Тільки менше поло
вини хворих з атеросклерозом нижніх кінцівок приймали
ацетилсаліцилову кислоту.
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Можливо, недотримання основних стандартів лікуван
ня та профілактики атеротромботичних ускладнень
(антитромбоцитарна терапія+статини) стало причиною
частих госпіталізацій хворих з коронарним та церебраль
ним атеросклерозом [8], що доведено в РКД REACH, яке
ще не завершилось [13].
Отже, первинна профілактика (загальноприйняті ре
комендації) та своєчасна рання діагностика атеросклерозу
з подальшим застосуванням статинів сприяють зниженню
рівня загального ХС, підвищенню вмісту ХС ЛПВЩ,
нормалізації функції ендотелію, зниженню рівня СРБ та
АТ, покращанню якості життя, зменшенню ризику розвит
ку ІМ, інсультів, РСС. Ці значні досягнення в лікуванні та
профілактиці атеросклерозу дозволяють з більшою впев
неністю дивитись у майбутнє щодо суттєвого зменшення
епідемії атеросклерозу на початку ХХІ століття.
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Атеросклероз согласно принципам доказательной медицины – эпидемия ХХ–ХХІ вв.
Этиология, патогенез, классификация и критерии диагностики
В.И. Денисюк, Г.И. Хребтий
РЕЗЮМЕ. На современном уровне с использованием результатов рандомизированных контроли;
руемых исследований рассмотрена проблема атеросклероза, его патогенез, диагностика, лечение,
первичная и вторичная профилактика. Приведены достижения изучения раннего распознавания,
прогнозирования, эффективности применения статинов и антиагрегантов как для первичной, так и
для вторичной профилактики атеросклероза.
Ключевые слова: атеросклероз, патогенез, диагностика, лечение, профилактика, доказательная
медицина.
Atherosclerosis, according to evidence!based medicine, is the XX–ХХІ!century epidemics.
Ethiology, pathogenesis, classification and diagnostic criterions
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SUMMARY. The issues related to atherosclerosis, its pathogenesis, diagnostics, treatment, primary and
secondary prevention have been considered in the light of present day results of the randomised
controllable investigations. The data on early detection, prognostication and efficient treatment with
statins and antiaggregants, for both primary and secondary prevention of atherosclerosis, are presented.
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medicine.
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Інсулінорезистентність
та ліпідний обмін у хворих
з гострим інфарктом міокарда
і цукровим діабетом 2!го типу
В.А. Скибчик
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

РЕЗЮМЕ
Висвітлено проблему виявлення інсулінорезистентності (ІР) у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда
(ІМ) та цукровим діабетом (ЦД) 2;го типу і вивчено її взаємозв'язок зі змінами ліпідного спектра крові.
Обстежено 82 хворих віком від 43 до 80 років. Встановлено, що ІР, діагностована у 48,8% пацієнтів з
ІМ, взаємопов'язана з вираженістю атерогенних змін ліпідного спектра крові. У хворих з ЦД 2;го типу
за наявності ІР спостерігається гірший клінічний перебіг ІМ, частіше виникають ускладнення ІМ.

Ключові слова:
інфаркт міокарда, цукровий діабет 2"го типу, інсулінорезистентність, дисліпідемія.

Причини прискореного розвитку атеросклерозу – мор
фологічної основи ішемічної хвороби серця (ІХС) та
цереброваскулярних захворювань у пацієнтів з цукровим
діабетом (ЦД) на сьогодні остаточно не з'ясовані. При
вивченні цієї проблеми привертає увагу інсулінорези
стентність (ІР) з її ймовірною участю в патогенезі ЦД
2го типу і/або атеросклерозу. Доведено, що гіперінсулі
немія як маркер ІР, яку виявляють приблизно у 60% хво
рих у гострий період інфаркту міокарда (ІМ), відіграє не
сприятливу прогностичну роль у його перебігу [2, 7]. Ос
танніми роками в літературі висловлюються сумніви
щодо самостійної атерогенної спрямованості ІР [3]. Відо
мо також, що ІР суттєво посилює прояви артеріальної гі
пертензії, ожиріння, дисліпідемії, порушення гемостазу,
оксидантного стресу, імунного запалення. При цьому
саме існування відразу декількох патологічних чинників
та їх поєднанння із ІР значно прискорюють розвиток
ІХС, у тому числі виникненння ІМ.
Результати найвідомішого дослідження з вивчення ІР –
IRAS (The Insulin Resistance Atherosclerosis Study) [5]
свідчать, що вона призводить до суттєвих кількісних та
якісних змін ліпідного спектра, які спричинюють розви
ток атеросклерозу артерій. Встановленою є й пряма
залежність між ІР та рівнем інсуліну в крові, секрецією
© В.А. Скибчик, 2007

ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), концентра
цією тригліцеридів (ТГ) у плазмі крові [12]. З іншого
боку, ІР нерідко співпадає з маніфестацією ЦД 2го типу
та підтриманням хронічної гіперглікемії, що є пусковим
механізмом розвитку пізніх судинних ускладнень ЦД.
Вона спричиняє їхнє швидке прогресування, що приско
рює інвалідизацію та зумовлює високу летальність хво
рих [1].
На сьогодні є всі підстави вважати, що у пацієнтів з
ІХС, зокрема ІМ, та супутнім ЦД 2го типу ІР справляє
негативний вплив на ліпідний обмін. Не виключено, що
поєднання ІР та дисліпідемії може слугувати маркером
гіршого перебігу й прогнозу гострого ІМ. Однак у су
часній літературі недостатньо даних щодо виявленння ІР
та встановлення її зв'язку з ліпідним спектром крові у
паацієнтів з ІХС. Не менш важливим є й те, що не в усіх
хворих з ІМ і ЦД 2го типу виникає ІР, про що свідчать
нормальні рівні інсуліну та розрахункових показників
вуглеводного обміну.
Мета дослідження – вивчити зв'язок між ІР, діагносто
ваною за допомогою індексів HOMA, QUICKI й McAuley,
та змінами ліпідного спектра крові; встановити їх
значення для клінічного перебігу ІМ у хворих із супутнім
ЦД 2го типу.
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Матеріали і методи дослідженння
У дослідженні брали участь 82 пацієнти віком від 42 до
80 років (середній вік – 57,1±1,8 року) з гострим ІМ та ЦД
2го типу. З них – 52 (63,4%) чоловіки і 30 (36,6%) жінок.
Діагноз ІМ встановлювали на підставі клінічних,
електрокардіографічних та біохімічних (ензимологічних)
критеріїв, відповідно до рекомендацій Європейського
товариства кардіологів (2003). ЦД 2го типу діагностували
на основі анамнестичних даних та у разі неодноразового
виявлення рівня глікемії натще 7,0 ммоль/л і вище та рівня
глікозильованого гемоглобіну (HbA1с) вище 7%. У перші
2 доби ІМ у пацієнтів зранку натще здійснювали забір
венозної крові для визначення рівня основних показників
ліпідного обміну: загального холестерину (ЗХС), ХС
ЛПНЩ, холестерину ліпопротеїдів дуже низької
щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерину ліпопротеїдів
високої щільності (ХС ЛПВЩ), ТГ. Вміст ХС ЛПНЩ
розраховували за формулою Фрідвальда: (ХС ЛПНЩ =
ЗХС – (ХС ЛПВЩ+ТГ/2,2) (ммоль/л); коефіцієнт атеро
генності (КА) – за формулою А.Н. Клімова: КА = (ЗХС –
ХС ЛПВЩ)/(ХС ЛПВЩ); вміст ХС неЛПВЩ за форму
лою: ХС неЛПВЩ = ХС ЛПНЩ+ХС ЛПДНЩ
(ммоль/л). Дослідження здійснювали на біохімічному ана
лізаторі «ФП901» (Фінляндія). Одночасно в сироватці
крові цих хворих визначали рівень імунореактивного ін
суліну натще методом ELISA – твердофазового імунофер
ментного аналізу за допомогою антитіл проти молекули
людського інсуліну з використанням реактивів фірми
«DRG Instruments GmbH» (Німеччина). Визначали індек
си, що характеризують ІР, – індекс HOMA (Homeostatic
Model Assessment) (вираховували за формулою: рівень ін
суліну натще (МЕ/мл)⋅концентрація глюкози крові
натще (ммоль/л/22,5); індекс QUICKI (Quantitative
Insulin Sensitivity Check Index) (1/(log (інсуліну натще
[мкОд/мл])+log (глюкоза [мг/дл])); індекс Caro (глюкоза
(ммоль/л)/інсулін (мкОд/мл)); індекс McAuley
(EXP(2,63–0,28⋅LN (інсулін натще [мкОд/мл])–0,31⋅LN
(ТГ [ммоль/л]. ІР в обстежених хворих діагностували у
разі індексу HOMA вище 3 ум. од., індексу QUICKI –
нижче 0,33 ум. од., індексу McAuley – нижче 6 ум. од.
Статистичний аналіз проводили на персональному
комп'ютері за допомогою прикладних програм статистич
ного аналізу Microsoft Excel. Для оцінки міжгрупових
відмінностей застосовували параметричний tкритерій
Стьюдента, для визначення зв'язків між показниками –
лінійний кореляційний аналіз за Пірсоном. Різницю між
показниками вважали статистично значущою при р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення
Для оцінки ІР використовують різноманітні індекси, в
основу яких покладено співвідношення концентрації
інсуліну та глюкози натще. Найвідоміший з них – індекс
HOMA (Homeostatic Model Assessment) – був запропоно
ваний D. Matthews та співавторами у 1985 р. [9]. Для його
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розрахунку беруться до уваги концентрація глюкози та
вміст інсуліну натще – найбільш високоінформативні по
казники ІР. Що вищий індекс HOMA, то нижча чут
ливість до інсуліну і відповідно вища ІР. A. Katz та спів
автори (2000) запропонували кількісний метод визначен
ня індексу чутливості до інсуліну QUICKI (Quantitative
Insulin Sensitivity Check Index) [6]. Відомі й інші роз
рахункові показники ІР, наприклад, індекс Caro – від
ношення концентрації глюкози крові натще до концент
рації інсуліну натще [4]. Kirsten A. McAuley та співавтори
(2001) довели, що найоптимальніший метод виявлення
ІР у загальній популяції населення – визначення рівня
інсуліну у поєднанні з ТГ натще [10].
Згідно з результатами проведеного дослідження серед
82 обстежених з гострим ІМ і супутнім ЦД 2го типу ІР
діагностовано лише у 40 (48,8%) осіб. Сформовано дві
групи порівняння. 42 (51,2%) хворих на ІМ без ІР (серед
ній вік – 57,0±1,62 року, HOMAіндекс у межах норми –
0,11–2,88 ум. од.) склали 1шу групу спостереження. Па
цієнти з ІР (40 осіб (48,8%), середній вік 57,0±1,82 років,
HOMAіндекс – 3,0–20,1 ум. од.) увійшли в 2гу групу.
Результати проведеного дослідження засвідчили значно
гірший стан вуглеводного обміну у хворих 2ї групи з ІМ.
І навпаки, найменш виражені прояви погіршення вугле
водного обміну спостерігались у пацієнтів 1ї групи. Так,
у 2ї групі, порівняно з 1ю, рівень глікемії був вищим на
34,8% (р<0,05), HbA1с – на 11,1% (р<0,05), індекс
НОМА – у 4,5 разу, рівень інсуліну – в 3 рази. Індекс
QUICKI відповідно виявився нижчим на 26,8%, індекс
McAuley – на 40,7%, індекс Caro – у 5,2 разу. Достовірної
різниці щодо тривалості ЦД 2го типу між групами
встановлено не було (в 1й групі – 4,83±1,24 року, в 2й –
5,96±1,33 року) (табл. 1).
Отже, у хворих з ЦД 2го типу в гострий період ІМ ІР
(патологічне зростання індексу HOMA та рівня інсуліну
натще, зниженння індексів QUICKI, McAuley, Caro)
виявлено не в усіх пацієнтів, а тільки у 48,8% осіб. У цих
хворих спостерігався гірший стан вуглеводного обміну.
Однак, на думку M. Laakso (1993), основу синдрому ІР
складає, насамперед, порушення ліпідного спектра крові
[8]. Останнє стосується змін не тільки щодо кількості лі
попротеїдних частинок, але також їхніх фізикохімічних
властивостей, якісного складу й функціональної активно
сті. З іншого боку, ІР та ГІ стимулюють синтез ТГ із
фруктози в печінці і знижують синтез фосфоліпідів,
внаслідок чого виникає дефіцит ЛПВЩ і накопичуються
атерогенні ЛПНЩ (маленькі щільні), ЛПДНЩ. У разі ІР
виявляють гіпоальфахолестеринемію, яка зумовлена
низьким рівнем підфракції ЛПВЩ2 і супроводжується
зниженням вмісту в крові апоА1 – основного транспорт
ного білкового компонента ЛПВЩ.
Згідно з результатами даного дослідження ознаки діабе
тичної дисліпідемії були найбільш вираженими в осіб
2ї групи, у яких виявлено гірший стан вуглеводного

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
4’ 2007

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

Таблиця 1
Показники системного запалення та ліпідного спектра крові у хворих з гострим ІМ і ЦД 2;го типу
залежно від рівня індексу HOMA

Примітка. Тут і в табл. 2: НД – недостовірно.

обміну та ІР. І навпаки – найменш виражені прояви діабе
тичної дисліпідемії спостерігались у пацієнтів 1ї групи із
нижчими індексом HOMA та рівня імунореактивного
інсуліну і вищими індексами QUICKI, McAuley та Caro. В
осіб 2ї групи з діагностованою ІР виявлено виражені ате
рогенно спрямовані зміни ліпідного спектра крові, вира
женість яких збільшувалась відповідно до прогресування
розладів ІР та вуглеводного обміну. Так, у порівнянні з
показниками у пацієнтів 1ї групи рівень ЗХС у 2й групі
був вищим на 19,0% (р<0,05), відповідно ХС ЛПНЩ – на
24,3% (р<0,05), ХС ЛПДНЩ – на 21,7% (р<0,05), КА – на
30,2% (р<0,05), ТГ – на 24,8% (р<0,05), ХС не(ЛПВЩ) –
на 25,9%, хіломікронів – на 28,2% (р<0,05), індекс ЗХС/ХС
ЛПВЩ – на 23,3% (р<0,05), індекс ТГ/ХС ЛПВЩ – на
31,4% (р<0,05), АпоВ на 25,7% (р<0,05). При цьому рівень
ХС ЛПВЩ, АпоА, індекс АпоВ/АпоА змінювалися недо
стовірно. Щодо показників ІР, то у хворих 2ї групи, порів
няно з 1ю, індекс НОМА виявився у 4,5 разу вищим, а рі
вень інсуліну – у 3 рази. Індекс QUICKI був нижчим на
26,8%, а індекс McAuley, Caro, відповідно – у 1,68 і 5,2 разу.

Аналіз кореляційних зв'язків дозволив виявити пряму
кореляцію індексу НОМА з концентрацією в крові ліпід
них показників – ЗХС (r=0,32; р<0,05), ХС ЛПНЩ
(r=0,35; р<0,01), ХС ЛПДНЩ (r=0,23; р<0,05), КА (r=0,31;
р<0,05), ТГ (r=0,23; р<0,05), ХС не(ЛПВЩ) (r=0,31;
р<0,05), індексом ЗХС/ХС ЛПВЩ (r=0,30; р<0,05), Апо В
(r=0,24; р<0,05), хіломікронів (r=0,27; р<0,05). Звертає на
себе увагу відсутність зв'язку між індесом НОМА та
рівнем таких показників ліпідного спектра крові, як ХС
ЛПВЩ, Апо А у хворих з гострим ІМ і ЦД 2го типу та ІР.
Kirsten A. McAuley та співавтори (2001) довели, що
найоптимальніші методи визначення ІР у загальній
популяції населення – рівень інсуліну у поєднанні з ТГ
натще [10]. Ці автори запропонували індекс, що ґрунту
ється на визначені рівнів ТГ та інсуліну натще. Результа
ти дослідження свідчать, що існує достовірний зворотний
зв'язок між індексом McAuley та концентрацією в крові
ЗХС (r=–0,51; р<0,01), ХС ЛПНЩ (r=–0,47; р<0,01), ХС
ЛПДНЩ (r=–0,64; р<0,01), КА (r=–0,51; р<0,01), ТГ
(r=–0,64; р<0,01), ХС не(ЛПВЩ) (r=–0,52; р<0,01),
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індексом ЗХС/ХС ЛПВЩ (r=0,51; р<0,01), індексом
ТГ/ХС ЛПВЩ (r=–0,61; р<0,01), хіломікронів (r=–0,65;
р<0,01) та апоВ (r=–0,36; р<0,01). Щодо рівня ХС
ЛПВЩ і апоА, то між ними та індексом McAuley
достовірного зв'язку не спостерігалось (табл. 2). Отже,
наші дані підтверджують суттєвий зв'язок між ІР та
ліпідним обміном у хворих з гострим ІМ і ЦД 2го типу,
що узгоджується з результатами інших дослідників [12],
які спостерігали пряму залежність між ІР, рівнем інсу
ліну у крові, секрецією ЛПНЩ та концентрацією ТГ.
Таким чином, у хворих з гострим ІМ і ЦД 2го типу
патологічне зростання індексу HOMA та рівня інсуліну,
зниженння індексів QUICKI, McAuley, Caro, що є кри
теріями ІР, супроводжується прогресуванням діабетич
ної дисліпідемії. Описані метаболічні зміни посилюють
дію одне одного і негативно впливають на клінічний пе
ребіг ІМ. Згідно з отриманими результатами серед осіб 2ї
групи, незалежно від їхньої статі й віку, лише у 7 (17,5%)
спостерігався неускладнений перебіг ІМ, що було значно
менше, ніж у 15 (36,5%) хворих 1ї групи з ІМ без ІР
(р<0,05). У пацієнтів 2ї групи порівняно з 1ю частіше
виникала післяінфарктна стенокардія – відповідно в 11
(27,5%) і 3 (7,3%), відзначено часті рецидиви вираженого
больового синдрому, що вимагало повторного призна
чення наркотичних препаратів для його усунення. Іншим
ускладненням, яке значно погіршувало клінічний стан
обстежуваних, були часті рецидиви лівошлуночкової не
достатності з подальшим формуванням застійної серцевої
недостатності, що спостерігалась у кожного четвертого
хворого 2ї групи з ІР і тільки у кожного шостого пацієнта
1ї групи без ІР (р<0,05). У частини пацієнтів обох груп
прогресування застійної серцевої недостатності призво
дило до появи плеврального випоту (відповідно у 12,5 і

9,5%). Достовірно частіше у пацієнтів із ІР виявляли
супутню артеріальну гіпертензію, у них ІМ супроводжу
вався суттєвим зростанням артеріального тиску на мо
мент госпіталізації, а також його періодичним підвищен
ням під час стаціонарного лікуванння. Асоціація між ІР
та артеріальною гіпертензією вірогідно підтверджує
спільність їхнього патогенезу. Про тісний зв'язок між ІР
та АГ ще у 1991 р. повідомляли M. Modan, H. Halkin [11].
У процесі порівняння частоти менш поширених ус
кладнень виявилось, що деякі з них також частіше спосте
рігаються саме у хворих із ІР (2га група) порівняно з па
цієнтами без ІР (1ша група). Так, у 2й групі частіше
виникали повна блокада лівої і правої ніжки пучка Гіса
(4 випадки – 10%) порівняно з 2 (4,8%), повна атріовен
трикулярна блокада (відповідно 4 (10,0%) і 2 (4,8%)),
рецидивуючий перебіг ІМ спостерігався відповідно у 6
(15,0%) і 2 (4,8%) тощо. Однак достовірність цих даних не
доведено, можливо, через недостатню кількість обстеже
них осіб. Отже, отримані результати свідчать про гірший
клінічний перебіг ІМ у хворих із ЦД 2го типу за наяв
ності ІР, яка асоціюється з атерогненними змінами
ліпідного спектра крові та погіршенням вуглеводного
обміну.

Висновки
1. Протягом перших діб гострого ІМ ІР діагностують у
48,8% хворих з ЦД 2го типу.
2. У пацієнтів з ІМ і ЦД 2го типу ІР пов'язана з вира
женістю атерогенних змін ліпідного спектра крові. В гру
пі хворих із діагностованою ІР (індекс HOMA більше
3 ум. од.) показники ліпідного обміну достовірно гірші,
ніж в осіб без ІР (індекс HOMA нижче 3 ум. од.).
3. У хворих з ІМ і супутнім ЦД 2го типу за наявності ІР
підвищується вірогідність розвитку його ускладнень.
Таблиця 2

Кореляційний зв'язок між індексами HOMА, McAuley і показниками ліпідного спектра крові
та системного запалення у хворих з гострим ІМ і ЦД 2;го типу за наявності ІР (2;га група, n=40)
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Клінічний перебіг ІМ супроводжується суттєвим зростан
ням артеріального тиску на момент госпіталізації з його пе
ріодичним підвищенням під час стаціонарного лікування, а
також частішим виникненням післяінфарктної стенокардії.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Список літератури
Балаболкин М.И. Клебанова Е.М. Роль инсулиноре
зистентности в патогенезе сахарного диабета типа 2 //
Терапевт. арх. – 2004. – № 10. – С. 54–58.
Старкова Н.Т., Дворяшина И.В. Метаболический
синдром исулинорезистентности: основная концеп
ция и следствие (обзор) // Терапевт. арх. – 2004. –
№ 10. – С. 54–58.
Телкова И.Л.,Тепляков А.Т., Карпов Р.С. Гиперинсу
линемия и ее вклад в клиническое течение и исходы
инфаркта миокарда. Данные 5летнего проспектив
ного наблюдения // Терапевт. арх. – 2002. – № 9. –
С. 20–25.
Caro F. Insulin resistannce in obese and monobese man //
J. Clin Endocrinol. Met. – 1991. – Vol. 73. – P. 691–695.
Festa A., D'Agostino R.Jr., Howard G., Mykkanen L.,
Tracy R.P., Haffner S.M. Chronic subclinical inflamma
tion as part of the insulin resistance syndrome: the
Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS) //
Circulation. – 2000. – Vol. 102. – P. 42–47.
Katz A., Nambi S.S., Mather K. et al. Quantitative insulin

КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ

sensitivity check index: a simple, accurate method for
assessing insulin sensitivity in humans // J. Clin
Endocrinol Metab. – 2000. – Vol. 85. – P. 2402–2410.
7. Kragelund C., Snorgard O., Kober L. et al. Hyperinsu
linaemia is asocated with increased longterm mortality
following acute myocardial infarction in nondiabetic
patients // Eur. Heart J. – 2004. – Vol. 25 (21). –
P. 1891–1897.
8. Laakso M., Ronema T., Mykkanen L. Insulin resistance
syndrom in Finland // Cardiovasc. Risk Factors. – 1993.
– Vol. 3. – P. 44–54.
9. Matthews D., Hosker J., Rudenski A. et al. Homeostasis
model assessment: insulin resistance and Bcell function
from fasting plasma glucose and insulin concentrations
in man // Diabetologia. – 1985. – Vol. 28. – P. 412–419.
10. McAuley K.A., Sheila M., Jim I. et al. Diagnosing Insulin
Resistance in the General Population // Diabetes Care. –
2001. – Vol. 24. – P. 460–464.
11. Modane M., Halkin H. Hyperinsulinemia or increased
sympathetic drive as link for obesity and hypertension //
Diabetes Care. – 1991. – Vol. 14. – P. 470–487.
12. Tobey T.A., Greenfield M. et al. Relationship between
insulin resistance, insulin secretion, very low density
lipoprotein kinetics and plasma triglyceride in
normotriglyceridemic man // Metabolism. – 1981. –
Vol. 30. – P. 165–172.

Инсулинорезистентность и липидный обмен у больных с острым инфарктом миокарда и
сахарным диабетом 2!го типа
В.А. Скибчик
РЕЗЮМЕ. Освещена проблема выявления инсулинорезистентности (ИР) у больных с острым инфарк;
том миокарда (ИМ) и сопутствующим сахарным диабетом (СД) 2;го типа и изучена ее взаимосвязь с
изменениями липидного спектра крови. Обследованы 82 больных в возрасте от 43 до 80 лет. Ус;
тановлено, что ИР, диагностируемая у 48,8% пациентов с ИМ, взаимосвязана с выраженностью ате;
рогенных изменений липидного обмена крови. У больных с СД 2;го типа при наличии ИР наблюда;
ется более тяжелое клиническое течение ИМ, чаще возникают осложнения.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, сахарный диабет 2"го типа, инсулинорезистентность,
дислипидемия.
Insulin resistance and lipid metabolism in patients with acute myocardial infarction and type 2
diabetes
V.А. Skibchyk
SUMMARY. The aim was to assess insulin resistance (IR) in patients with acute myocardial infarction (MI)
and concomitant type 2 diabetes mellitus. Its correlation with blood lipid spectrum changes was
investigated. The study was carried out in 82 patients 43 to 80 years of age. IR that has been diagnosed in
48.8% of MI patients correlated with pronouncement of atherogenic changes of the blood lipid spectrum.
In patients showing IR the blood lipid spectrum indices were atherogenically more changed than in patients
without IR. The obtained results indicate that in patients with type 2 diabetes mellitus and in the presence
of IR the clinical course of myocardial infarction was worse, and more complications developed.
Key words: myocardial infarction, type 2 diabetes mellitus, insulin resistance, dyslipidemia.
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Антиишемическая
эффективность ритмокора
и его влияние на качество
жизни больных, перенесших
инфаркт миокарда
В.И. Волков, В.И. Строна
Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины, Харьков

РЕЗЮМЕ
В статье исследовано влияние курсовой терапии ритмокором на клинико;гемодинамические пока;
затели, а также на качество жизни больных, перенесших инфаркт миокарда. У больных, принимав;
ших ритмокор, снижалась суточная продолжительность миокардиальной ишемии благодаря уве;
личению продолжительности безболевых эпизодов.

Ключевые слова:
ишемическая болезнь сердца, ритмокор, суточная ишемия миокарда.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) попрежнему
снижает качество жизни больных и остается одной из
основных причин смерти при сердечнососудистой пато
логии [2]. Несмотря на внедрение в практику лечения
ИБС новых препаратов различных классов (ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента, βадреноблока
торы и т.д.), выживаемость пациентов c ИБС за послед
ние годы существенно не изменилась [2].
Проводимая таким больным антиишемическая тера
пия должна максимально оптимизировать соотношение
между потребностями сердечной мышцы в кислороде, с
одной стороны, и его доставкой к миокарду – с другой.
Основным механизмом действия большинства современ
ных препаратов, используемых для купирования и
предотвращения приступов стенокардии (нитраты, бета
блокаторы, блокаторы кальциевых каналов), является ге
модинамическая разгрузка миокарда путем уменьшения
частоты сердечных сокращений (ЧСС), а также пред и
постнагрузки. Соответственно, указанные антиангиналь
ные средства лишь опосредованно влияют на кислород
ное обеспечение миокарда.
В настоящее время известно, что ишемия миокарда при
метаболических нарушениях имеет ряд особенностей, свя
68

занных с высокой концентрацией свободных жирных
кислот в крови, ускоренным процессом их окисления и
нарушением утилизации глюкозы [2, 3, 6, 11, 12, 13].
В этой связи возникает необходимость проведения
метаболической терапии, направленной на улучшение
эффективности утилизации кислорода миокардом в
условиях ишемии.
В течение последних лет предпринимались многочис
ленные попытки создать препараты, эффективно воздей
ствующие непосредственно на ишемизированные кар
диомиоциты и не оказывающие неблагоприятного влия
ния на гемодинамические показатели [1, 8, 9].
Положение существенно изменилось после появления
на фармацевтическом рынке триметазидина, особенность
которого заключается в блокировании окисления жир
ных кислот и активации окисления глюкозы, приводя
щих к более рациональному использованию поступающе
го кислорода [5].
Принципиальным отличием в механизме действия ин
новационного препарата Ритмокор (фармацевтическая
фирма «ФарКоС») является активация обмена глюкозы
при ишемии без блокады окисления жирних кислот в
нормоксических условиях.
© В.И. Волков, В.И. Строна, 2007
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Действующим веществом препарата является пентаок
сикапроновая кислота в виде магниевой и калиевой солей,
обладающая метаболическим, мембраностабилизирую
щим, антиоксидантным и антиаритмическим действием [4].
Метаболическая активность препарата определяется
активацией пентозофосфатного цикла (гексозомонофос
фатный шунт) – сложного ферментативного процесса
прямого аэробного окисления фосфорилированной глю
козы до CO2 и H2O, сопровождающейся накоплением
важного кофермента – восстановленного никотинамида
дениндинуклеотидфосфата (НАДФ⋅Н).
Установлено, что парентеральное введение ритмокора
на фоне базисной терапии улучшает переносимость физи
ческих нагрузок и уменьшает клинические проявления сте
нокардии напряжения у больных пожилого возраста [4], а
также дает выраженный антиаритмический эффект [7].
Однако опыт клинического применения ритмокора у
пациентов с ИБС пока весьма ограничен и недостаточен.
Цель исследования – изучить влияние курсовой
(30 дней) терапии ритмокором на клиникогемодинами
ческий статус, а также на толерантность к физической
нагрузке и качество жизни пациентов, перенесших
инфаркт миокарда (ИМ).

Материалы и методы исследования
Обследовано 49 больных мужского пола в возрасте
52,9±1,8 года, перенесших ИМ давностью 6 мес и более. У
всех больных отмечали стенокардию напряжения II–III
функционального класса (ФК) по Канадской классифи
кации и сердечную недостаточность I–II ФК по класси
фикации НьюЙоркской ассоциации сердца (NYHA).
В исследование не включали больных с нестабильной
стенокардией, сердечной недостаточностью IV ФК, сис
толическим артериальным давлением (АД) выше
180 мм рт. ст., диастолическим АД выше 115 мм рт. ст.,
синоатриальной и атриовентрикулярной блокадой II–III
степени, полной блокадой ветвей предсердножелудочко
вого пучка, мерцательной аритмией, желудочковой экс
трасистолией III–V градаций по Lown, а также пациентов
с пороками сердца, идиопатическими кардиомиопатия
ми, миокардитами.
Все обследованные были распределены в две группы: в
1ю вошли 29 пациентов, принимавших в дополнение к
базовой медикаментозной терапии в фиксированных
дозах (βадреноблокаторы, ингибиторы АПФ, дезагре
ганты) препарат ритмокор по 2 капсулы 2 раза в день
(1,4 г/сут), во 2ю (n=20) включены пациенты, получав
шие только базовую терапию. Для купирования присту
пов стенокардии пациенты принимали нитроглицерин.
Обе группы больных были сопоставимы по демогра
фическим показателям, факторам риска и тяжести ИБС.
Эффективность проводимой терапии оценивали по
динамике гемодинамических показателей, уровня толе
рантности к физической нагрузке (тест с 6минутной
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ходьбой), данных суточного мониторирования ЭКГ,
показателей сократимости миокарда.
Суточное мониторирование ЭКГ проводили с помощью
системы «Dia Card» (Украина). По результатам исследова
ния оценивали следующие показатели: частоту эпизодов
ишемии; форму ишемии (болевая, безболевая); макси
мальную депрессию сегмента ST; количество эпизодов де
прессии сегмента ST за сутки; суммарную продолжитель
ность эпизодов депрессии ST; качественную и количест
венную характеристику нарушений ритма сердца.
Динамику сократимости миокарда оценивали по изме
нениям систолической и диастолической функции левого
желудочка (ЛЖ). Для оценки систолической функции
ЛЖ измеряли и рассчитывали следующие показатели
внутрисердечной гемодинамики: конечносистолический
объем (КСО), конечнодиастолический объем (КДО),
ударный объем (УО), конечносистолический размер
(КСР), конечнодиастолический размер (КДР), фракцию
выброса (ФВ) в Врежиме. Диастолическую функцию
ЛЖ оценивали по следующим параметрам: времени изо
волюметрического расслабления (ВИР), линейной ско
рости потока раннего диастолического наполнения ЛЖ
(Е), линейной скорости потока позднего диастолического
наполнения ЛЖ (А), отношения Е/А. Клиническое об
следование всех пациентов проводили перед началом и
по окончании курсовой терапии. Качество жизни оце
нивали с помощью Миннесотского многофазного лич
ностного опросника.
Курс проводимой терапии составлял в обеих группах
30 дней.
Полученные результаты были обработаны с примене
нием tкритерия Стьюдента. Статистически достоверны
ми считали различия при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
В результате курсовой терапии с применением ритмо
кора у пациентов уменьшилась частота приступов стено
кардии в неделю: в 1й группе на 36,5% (с 13,1±2,8 до
5,3±0,9; р<0,05); во 2й группе на 31,3% (с 4,8±1,6 до
1,4±0,6; р<0,05). Потребность в нитроглицерине также
сократилась: в 1й группе на 77,1% (с 13,1±2,7 табл./нед
до 3,0±0,8 табл./нед; р<0,05), во 2й группе – на 65,3% (с
4,2±1,6 до 1,4±0,6; р<0,05).
Результаты теста с 6минутной ходьбой свидетель
ствуют о достоверном увеличении толерантности к физи
ческой нагрузке на фоне приема ритмокора – показатели
теста в 1й группе увеличились на 12,4%, а во 2й группе –
на 4,7% (табл. 1).
Основные показатели систолической функции мио
карда до лечения у пациентов обеих групп достоверно не
различались. У всех пациентов были зарегистрированы
нормальные показатели величины ФВ. Показатели КДО
и КСО были повышенными по сравнению с нормой и со
ставляли: КДО в 1й группе – 153,9±6,7 мл, во 2й –
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Таблица 1
Изменение показателей толерантности к физической нагрузке, качества жизни (КЖ) у пациентов 1;й и 2;й групп (М±m)

Примечание: * – различия показателей достоверны по сравнению с таковыми до лечения (р<0,05); ** – различия показателей
достоверны между группами (р<0,05).

128,1±6,0 мл, КСО в 1й группе – 66,4±3,6 мл, во 2й –
52,7±3,9 мл (табл. 2).
После лечения у пациентов обеих групп увеличилась
ФВ, но в 1й группе изменение этого показателя было бо
лее выраженным, чем во 2й группе. В отличие от конт
рольной (2й) группы у больных, получавших ритмокор,
отмечалось статистически достоверное уменьшение по
казателей КСО и КДО (р<0,05).

Таблица 3
Показатели диастолической функции левого желудочка
у пациентов 1;й и 2;й групп (М±m)

Таблица 2
Изменения гемодинамических показателей
у пациентов 1;й группы (М±m)
Примечание: * – различия показателей достоверны по
сравнению с таковыми до лечения (р<0,05).

Примечание: * – различия показателей достоверны по сравA
нению с таковыми до лечения (р<0,05).

На фоне проводимой терапии в обеих группах от
мечено некоторое улучшение показателей диастоличес
кой функции сердца (табл. 3).
Значимого влияния терапии ритмокором на гемоди
намические показатели (уровень ЧСС и АД, регистрируе
мых в покое) не наблюдалось (табл. 4).
В то же время у пациентов 1й группы применение
ритмокора оказало благоприятное влияние на ряд
параметров мониторирования ЭКГ, характеризующих
миокардиальную ишемию (табл. 5).
По сравнению с исходными данными сократилось
общее количество эпизодов депрессии сегмента ST на

32,48% (р<0,05). Кроме того, в 1й группе отмечено
достоверное сокращение суммарной продолжительно
сти эпизодов безболевой миокардиальной ишемии на
28,7%.
Суммарная продолжительность болевых эпизодов у
больных обеих групп статистически значимо не изменя
лась (p>0,05). Полученные результаты подтверждают ан
тиишемическую активность ритмокора в отношении без
болевой ишемии у больных со стабильной стенокардией
напряжения.
Кроме того, в группе больных, принимавших ритмо
кор, достоверно снижалась и суммарная суточная про
должительность ишемии за счет продолжительности без
болевых эпизодов при физической нагрузке. Во 2й груп
пе подобных изменений параметров не зарегистри
ровано.
В последние годы в лечении пациентов с ИБС все
большее внимание уделяют применению препаратов

Таблица 4
Оценка показателей гемодинамики у пациентов с постинфарктной дисфункцией ЛЖ на фоне терапии (M±m)
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Таблица 5
Встречаемость и динамика эпизодов ишемии миокарда по данным суточного мониторирования ЭКГ
в двух группах больных (M±m)

Примечание: * A p<0,05; ** – p<0,01, различия достоверны при сравнении с исходными данными.

метаболического действия. Они не оказывают прямого
влияния на причинные факторы развития ИБС, но су
щественно нормализуют метаболические нарушения, как
непосредственно связанные с ее патогенезом, так и вы
званные сопутствующей гиперактивностью механизмов
нейрогуморальной регуляции [10].
В ходе экспериментальных исследований установлено,
что ритмокор в условиях ишемии стимулирует пентозо
фосфатный путь окисления глюкозы, способствует угне
тению процессов перекисного окисления липидов и сво
боднорадикального окисления белков, нормализует ак
тивность основных ферментов метаболизма миокарда –
лактатдегидрогеназы, креатинфосфокиназы, сукцинатде
гидрогеназы, а также способствует нормализации ионного
гомеостаза [7].
Применение ритмокора увеличивает содержание мак
роэргических фосфатов миоцитов, что может препятство
вать перегрузке кардиомиоцитов ионизированным каль
цием и свободными радикалами [7]. Оказывая выражен
ное благотворное влияние на метаболические процессы,
протекающие в ишемизированном миокарде ритмокор,
вероятно, повышает толерантность клеток к гипоксии,
улучшает сократительную функцию сердечной мышцы и
уменьшает миокардиальную ишемию, предотвращает
приступы стенокардии [4, 7].
Таким образом, полученные данные свидетельствуют
о том, что ритмокор открывает дополнительные тера
певтические возможности фармакотерапии ИБС.
Благодаря оригинальному механизму действия, на
правленному на оптимизацию энергетического метабо
лизма миокарда, данный препарат целесообразно ис
пользовать в комбинированной терапии с целью потен
цирования антиангинального эффекта у больных, пере
несших ИМ. Кроме того, существует целый ряд кли
нических ситуаций, при которых ритмокору может быть
отдано предпочтение в сравнении с другими метаболи
ческими препаратами, нарушений сердечного ритма,
изменение уровня калия, магния, натрия в сыворотке

крови, непереносимость антиангинальных средств основ
ных классов, наличие ограничений или противопоказа
ний к их назначению.
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Антиішемічна ефективність ритмокору та його вплив на якість життя хворих, які
перенесли інфаркт міокарда
В.І. Волков, В.І. Строна
РЕЗЮМЕ. У статті досліджено вплив курсової терапії ритмокором на клініко;гемодинамічні показни;
ки, а також на якість життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда. У хворих, які приймали ритмо;
кор, знижувалася добова тривалість міокардіальної ішемії завдяки збільшенню тривалості безбо;
льових епізодів.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, ритмокор, добова ішемія міокарда.
Anti!ischemic effectiveness of Rhythmocor and its influence on life quality of post!myocardical
infarction patients
V.I. Volkov, V.I. Strona
SUMMARY. Effects of course treatment with rhythmokor on clinical;hemodynamic indices and life quality
of post;myocardical infarction patients have been studied. In the group of patients on rhythmocor, the
24;hour duration of myocardial ischemia diminished owing to duration of pain;free episodes.
Key words: ischemic heart disease, rhythmocor, 24"hour myocardial ischemia.
Адрес для переписки:
Владимир Иванович Волков
61039, Харьков, просп. Постышева, 2а
Институт терапии им. Л.Т. Малой

НОВИНИ
У пациентов с острым
коронарным синдромом хуже
клинические исходы через
6 мес, если в анамнезе у них
имеется инсульт или пораже!
ние периферических артерий
Др Debabrata Mukherjee и кол
леги (Университет Кентукки, Лек
сингтон) проанализировали данные
международного регистра Global
Registry of Acute Coronary Events,
включившего информацию о госпи
тализации 48 418 пациентов и о 6ме
сячных клинических исходах у 32 735
72

пациентов. Все участники были не мо
ложе 18 лет и поступали с предва
рительным диагнозом острого ко
ронарного синдрома (ОКС), не свя
занным с сопутствующей экстракар
диальной патологией. По данным
мультивариационного анализа, риск
смерти, инфаркта миокарда (ИМ) или
инсульта достоверно повышался при
наличии в анамнезе инсульта и пора
жении периферических артерий
(ППА): отношение шансов (ОШ) –
1,95. При инсульте без ППА ОШ до
стигало 1,62, при ППА без инсульта –

1,46. При этом производилась поправ
ка на различные вмешивающиеся
факторы, включая прием липидсни
жающих и антитромбоцитарных
средств, бетаблокаторов, характер
диеты и т.д. Важно отметить, что у
лиц, получавших профилактическую
терапию в полном объеме (75–100%),
6месячный риск смерти, ИМ или ин
сульта был достоверно ниже, чем у
пациентов, получавших профилакти
ческую терапию не в полном объеме
(<75%): ОШ 0,81.
Am. J. Cardiol. 2007;100:16.
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УДК 616.12$008.313:615.22

Використання
низькомолекулярних гепаринів
і непрямих антикоагулянтів
при відновленні ритму у хворих
з персистуючою формою
фібриляції передсердь:
ефективність і безпека
М.З. Чередниченко, О.С. Сичов, О.І. Фролов, Н.В. Пелех, Г.В. Пономарьова
Національний науковий центр «Інститут кардіологіі ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України, Київ

РЕЗЮМЕ
Обстежено дві групи хворих віком від 30 до 75 років з персистуючою формою фібриляції;тріпотіння
передсердь на тлі ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби та міокардіофіброзу. Першу
групу склали 76 хворих, які отримували низькомолекулярний гепарин еноксапарин протягом
3–7 днів до і після відновлення ритму, 2;гу – 62 хворих, які приймали непрямий антикоагулянт
варфарин протягом 3 тиж до і 4 тиж після кардіоверсії під контролем міжнародного нормалізова;
ного співвідношення в межах 2,0–3,0. Встановлено, що еноксапарин у порівнянні з варфарином ви;
явився ефективнішим та безпечнішим, а його антикоагулянтний ефект – більш стабільним і прогно;
зованим. У 1;й групі тромбоемболічних ускладнень не було, відзначено лише незначну носову кро;
вотечу в одного (1,3%) хворого. При відновленні ритму у 3 хворих 2;ї групи зафіксовано порушення
мозкового кровообігу (2,17%) та 9 (14,5%) геморагій. Отже, еноксапарин може бути альтерна;
тивою варфарину для профілактики тромбоемболічних ускладнень при відновленні синусового
ритму у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь.

Ключові слова:
фібриляція передсердь, тромбоемболічні ускладнення, антикоагулянтна терапія, варфарин,
еноксапарин, геморагічні ускладнення.

Найчастішим ускладненням фібриляції передсердь
(ФП) є інсульт як результат тромбоемболії з типовою
локалізацією джерела тромбозу у вушці лівого перед
сердя [8]. Частота розвитку інсульту досягає 5–9,6% на
рік серед пацієнтів групи ризику, які приймають ацетил
саліцилову кислоту [7]. Особливо часто ускладнюється
асимптомна ФП, при цьому тромбоемболічні ускладнен
ня (ТЕУ) можуть бути першими її проявами. За даними

Фремінгемського дослідження у 24% пацієнтів ФП впер
ше було діагностовано під час розвитку інсульту [16].
Адекватна антикоагулянтна терапія (АКТ) сприяє зни
женню частоти виникнення ішемічного інсульту при
близно на 2/3, але навіть на її тлі щорічно розвивається
від 2 до 5% інсультів [5]. Особливу групу ТЕУ становлять
так звані нормалізаційні емболії, що виникають після
відновлення синусового ритму, частота яких, за даними
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різних авторів, складає від 0,3 до 5,6% [10, 11]. Найнебез
печнішим у цьому плані є 1й тиждень після відновлення
ритму. Ризик розвитку ТЕУ при кардіоверсії (КВ) не за
лежить від її виду (електрична чи фармакологічна) [15].
Загальноприйнято, що за тривалості ФП менше 48 год
КВ можлива без попередньої антикоагуляції, хоча дані,
що обґрунтовують таку тактику, нечисленні [4]. У разі
пароксизмів тривалістю більше 48 год згідно з рекоменда
ціями АСС/АНА/ЕSC 2006 року для профілактики ТЕУ
хворим з персистуючою ФП при відновленні синусового
ритму необхідно призначати варфарин протягом 3 тиж до
і 4 тиж після КВ з цільовим рівнем міжнародного норма
лізованого співвідношення (МНС) 2,0–3,0 [4]. Основна
небезпека у разі призначення непрямих антикоагулянтів
(НАК) пов'язана з можливістю розвитку геморагічних
ускладнень, частота яких згідно з результатами великих
проспективних досліджень складає 9,0–26,5% на рік, із
них на великі геморагії припадає 0,3–4,2% на рік [9].
Антикоагулянтна дія варфарину варіабельна у кож
ного пацієнта і залежить від віку, особливостей харчуван
ня, супутньої медикаментозної терапії, функціонального
стану печінки і нирок. Крім того, індивідуальна чутли
вість до варфарину може бути визначена генетично мута
цією в гені фактора ІХ [12] та поліморфізмом цитохрому
P450CYP2C9, що є ключовим ферментом в окисленні і
кліренсі варфарину [13]. Фармакокінетичні властивості
варфарину залежать від структурного поліморфізму гена
цитохрому CYP2C9, що метаболізує варфарин. Каталі
тична активність CYP2C9 є вирішальним чинником у
визначенні концентрації варфарину в плазмі крові. На
сьогодні ідентифіковано 6 варіантів структурного полі
морфізму. Дані алельні варіанти гена отримали назви
CYP2C9*1 («дикий» алель), CYP2C9*2 (Arg144Cys),
CYP2C9*3 (Ile 359Leu). Каталітична активність фер
менту, що кодується алелями CYP2C9*2 та CYP2C9*3,
знижена відносно CYP2C9*1. Доведено, що необхідна
щоденна доза варфарину в носіїв мутантних алелів
CYP2C9*2 та CYP2C9*3 значно нижче такої в осіб з
«диким» генотипом [3], а ризик розвитку геморагічних
ускладнень є вищим. Визначення алельних варіантів
CYP2C9*2 та CYP2C9*3 у пацієнтів є необхідним для
оптимізації підбору потрібної дози варфарину та по
передження розвитку геморагічних ускладнень.
У разі вибору цільового значення при лікуванні варфа
рином необхідно намагатися досягти балансу між профі
лактикою ТЕУ та попередженням розвитку геморагічних
ускладнень. Іншими словами, потрібно досягати достат
ньо ефективного рівня антикоагуляції, за якого реєстру
ється мінімальна кількість інтракраніальних кровови
ливів, особливо серед хворих похилого віку. Тому в ос
танніх рекомендаціях АСС/АНА/ЕSC 2006 року зазна
чється, що хворим старше 75 років з високим ризиком
кровотеч без прямих протипоказань до пероральної АКТ,
а також пацієнтам з помірними чинниками ризику
74

тромбоемболій і нездатністю перенести стандартну
помірну гіпокоагуляцію на рівні INR 2,0–3,0 може бути
рекомендовано досягнення більш низького цільового
показника INR, у середньому 2,0 (1,6–2,5) [4].
Зважаючи на тривалість терапії варфарином і потребу
в постійному лабораторному контролі, виникає необхід
ність використання інших препаратів, більш безпечних і
не менш ефективних, ніж НАК, та скорочення термінів
проведення АКТ під час підготовки хворих з ФП до КВ.
Внаслідок широкого впровадження гепаринів з низькою
молекулярною масою (НМГ) в клінічну практику, що
пов'язано з можливістю їхнього підшкірного введення
1–2 рази на добу, відсутністю необхідності лабораторного
контролю і порівняною із звичайним гепарином ефектив
ністю, з'являються дослідження, присвячені їхньому
застосуванню як АКТ при КВ у хворих з ФП [6, 14]. У
дослідженні POSTEC було доведено ефективність корот
котривалої АКТ еноксапарином під контролем ЧСехоКГ,
що, на нашу думку, є найоптимальнішим методом профі
лактики ТЕУ у хворих з ФП, враховуючи найвищу анти
Ха активність еноксапарину в порівнянні з іншими НМГ.
У рекомендаціях АСС/АНА/ЕSC 2006 року зазначається
можливість призначення НМГ хворим з ФП при від
новленні ритму, але чіткої інформації щодо їхнього за
стосування у хворих з ФП немає, тому необхіднe про
ведення подальших досліджень.
Мета дослідження – порівняти ефективність і безпеку
АКТ з використанням НМГ та антикоагулянтами непря
мої дії під час відновлення синусового ритму у хворих з
персистуючою формою ФП.

Матеріали і методи дослідження
У дослідження включено 138 хворих (107 (77,5%)
чоловіків та 31 (22,5%) жінка) віком від 30 до 75 років
(середній вік 55,1±0,8 року) з персистуючою формою
фібриляціїтріпотіння передсердь неревматичного генезу
на тлі ішемічної хвороби серця (ІХС), гіпертонічної
хвороби та міокардіофіброзу. В дослідження не включали
пацієнтів з нестабільною стенокардією, інфарктом міо
карда впродовж останніх 3 міс, інсультом та транзитор
ною ішемічною атакою (ТІА) протягом останніх 6 міс,
геморагіями в анамнезі, дисфункцією щитовидної залози,
некомпенсованою супутньою патологією, індивідуаль
ною непереносимістю антикоагулянта, а також жінок у
період вагітності.
У 78 (56,5%) хворих виявляли повторні пароксизми
персистуючої ФП, у 60 (43,5%) – ФП було діагностовано
вперше. Основним захворюванням у 116 (84%) пацієнтів
була ІХС, міокардіофіброз реєстрували у 22 (16%) хворих.
Супутньої патології не виявлено у 22 (16%) обстежених.
Найчастішим чинником ризику ТЕУ виявилася артеріаль
на гіпертензія, яку виявили у 104 (75,4%) хворих.
Залежно від використання антикоагулянтних засобів
було сформовано 2 основні групи хворих: 1шу групу
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спостереження склали 76 хворих, які отримували НМГ
еноксапарин (Клексан, «SanofiAventis», Франція) протя
гом 3–7 днів до і після відновлення ритму; 2гу – 62 хво
рих, які приймали непрямий антикоагулянт (НАК) варфа
рин («Nicomed», Данія) протягом 3 тиж до і 4 тиж після КВ
під контролем МНС у межах 2,0–3,0. Клінічна характе
ристика хворих і виявлених у них чинників ризику ТЕУ
наведена в табл. 1. У нашому дослідженні не було групи
контролю, оскільки до його початку вже було продемон
стровано переконливу ефективність НАК у хворих з ФП.
Усім хворим проведено загальноклінічний та біохіміч
ний аналіз крові, досліджено показники системи згор
тання крові до призначення антикоагулянтів, за 1 добу до
і протягом 1 доби після відновлення ритму та через 2 міс
після КВ. Для виключення клапанних вад серця, оцінки
розміру лівого передсердя і систолічної функції лівого
шлуночка всім пацієнтам виконано двомірну транстора
кальну ехокардіографію (ТТехоКГ) з використанням
стандартних позицій на ультразвуковій системі «SA
9900» («MEDISON», Корея) із застосуванням широкопо
лосного фазованого датчика Р42 МГц до і після віднов
лення ритму та через 2 міс утримання синусового ритму.
З показників системи згортання крові основну увагу при
діляли результату протромбінового тесту, який визна
чався як час згортання рекальцифікованої плазми при
додаванні до неї тканинного стандартизованого тромбо
пластину з міжнародним індексом чутливості 1,2 і ви
ражався в показниках МНС. Також визначали активова
ний частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) – час
згортання рекальцифікованої бідної на тромбоцити
плазми в умовах стандартної контактної (каолін) і фос
фоліпідної (кефалін) активації [2].
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Для контролю ефективності дії НМГ визначали анти
Ха активність коагулометричним методом, що ґрунту
ється на здатності невеликої кількості гепарину плазми в
присутності антитромбіну ІІІ нейтралізувати екзогенний
активований фактор Ха [1].
У хворих обох досліджуваних груп вивчали маркери
тромбінемії – розчинний фібрин (РФ) і Dдимер:
– РФ визначали ортофенантроліновим методом з
оцінкою часу появи фібрину в плазмі після додавання
ортофенантроліну;
– Dдимер визначали методом аглютинації для напів
кількісного визначення Dдимера, що ґрунтується на
здатності частинок латекса, вкритих моноклональними
антитілами до Dдимера, аглютинувати при змішуванні з
плазмою крові, що вміщує цей продукт розпаду фібрину
[1].
Коагулометричне дослідження проводили на коагуло
метрі «К3002 OPTIK» («ELZA BIS KSELMED», Польща)
з використанням реактивів фірми «CORMAY» (Польща).
Статистичну обробку результатів проводили після
створення бази даних у системі «Microsoft Excel» за до
помогою програм, інтегрованих у цю систему. Дані пред
ставлені у вигляді середніх (М±m, де М – середнє значен
ня, а m – стандартне відхилення середнього) або абсолют
них і відносних величин. Достовірність різниці показни
ків між групами та підгрупами визначали за допомогою
tкритерія Стьюдента. Достовірними вважали відмінно
сті при р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення
Після обстеження 138 хворих з метою виявлення чин
ників ризику ТЕУ і протипоказань до призначення АКТ
Таблиця 1

Клінічна характеристика хворих обох груп
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76 пацієнтам призначали терапію еноксапарином, а 62 –
варфарином для профілактики ТЕУ під час відновлення
синусового ритму. КВ виконано 133 (96,3%) хворим, з
яких ритм відновлено у 130 (94,2%). При відновленні
ритму і протягом 2 міс спостереження після КВ відзначе
но 3 (2,17%) епізоди тромбоемболій.
Усі ТЕУ відбулися у хворих ІІ групи, які приймали
варфарин (табл. 2, рис. 1).
Таблиця 2
Тромбоемболічні ускладнення терапії еноксапарином
та варфарином

Рис. 2. Значення МНС у хворих обох груп протягом періоду спостереження

(ЧСЕКС) виконано 11 пацієнтам і при цьому у 8 було
досягнуто цільового рівня антикоагуляції, в одного МНС
становило більше 3,0, а у двох – менше 2,0. В 11 (57,9%) із
19 хворих під час медикаментозного відновлення ритму
не досягнуто терапевтичного рівня антикоагуляції.
Показники АЧТЧ у групі еноксапарину в середньому
зросли з 31,52±0,3 с до 41,6±0,97 с. У чотирьох хворих
вони збільшилися в 2 рази, а при значенні 90 с у одного
пацієнта розвинулася незначна носова кровотеча. В групі
прийому варфарину теж виявлено зміну АЧТЧ з
31,85±0,42 с до 39,4±1,4 с. У двох пацієнтів цієї групи
АЧТЧ збільшився в 2 рази паралельно зі збільшенням
МНС до 4,655,0 і розвитком кровотеч. В одного хворого
відзначено безсимптомне підвищення АЧТЧ майже в
3 рази на фоні прийому варфарину (рис. 3).

Рис. 1. Результати антикоагулянтної терапії у хворих з персистуючою
формою ФП

Ці ускладнення зафіксовані у вигляді гострого пору
шення мозкового кровообігу: в двох випадках – ішеміч
ний інсульт, а в одному – ТІА. ТЕУ виникли у двох хво
рих протягом 1ї доби, а в однієї пацієнтки – на 3тю добу
після медикаментозного відновлення ритму на фоні при
йому антиаритмічних препаратів у звичайних терапев
тичних дозах. Відновлення ритму у двох хворих відбу
лося в перші дні призначення варфарину, а в однієї па
цієнтки – на фоні попередньої самостійної відміни препа
рату, коли рівень МНС був менше 2,0, що, можливо, і
сприяло розвитку ТЕУ.
У групі хворих, які отримували еноксапарин, показни
ки МНС змінювались не суттєво (у середньому з 1,2±0,01
до 1,38±0,03) (рис. 2). У 2й групі протягом 2 міс терапії
варфарином 89% пацієнтів перебували в терапевтичному
режимі антикоагуляції (МНС від 2,0 до 3,0). В 11% хво
рих цієї групи МНС було менше 2,0. Епізоди збільшення
МНС більше 3,0 зафіксовані у 16% пацієнтів. Середнє
МНС протягом 2 міс лікування варфарином склало
2,23±0,09 (див. рис. 2). У разі проведення ЕІТ у всіх 32
(51,6%) хворих 2ї групи МНС підтримували в межах
2,0–3,0. Черезстравохідну електрокардіостимуляцію
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Рис. 3. Значення АЧТЧ у хворих обох груп протягом періоду спостереження

Одній (2,1%) пацієнтці віком 61 рік з пароксизмом ФП
тривалістю 10 днів призначено варфарин у дозі 3 мг. По
чатковий показник МНС становив 1,23. На 3й день за
фіксовано медикаментозне відновлення синусового ритму,
а через 6 год діагностовано ТІА у вертебробазилярному ба
сейні з короткочасною втратою функції зору та вестибу
лоатактичним синдромом. Після виникнення ускладнення
значення МНС знизилось і склало 1,0. У іншої хворої
віком 75 років з пароксизмом ФП, що вперше виник і
тривав 12 діб, через три доби після відновлення синусового
ритму розвинулось гостре порушення мозкового кровообі
гу з моторною афазією і правобічною піраміднорефлек
торною недостатністю. Під час відновлення ритму показ
ник МНС становив 1,67, а після ТЕУ значення МНС не
зменшилось і було 1,7. Третя хвора віком 68 років прийма
ла варфарин протягом 3 міс у зв'язку з попереднім пору
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шенням і відновленням ритму, а за 3 дні до останнього
пароксизму ФП відмінила прийом препарату, оскільки
виникла кровотеча з ясен. На момент госпіталізації до
стаціонару МНС становило 1,35, тому відновлено прийом
варфарину в дозі 3 мг. На 3тю добу пароксизму ФП від
новився синусовий ритм, а через 5 год розвинулося гостре
порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом у
басейні правої середньої мозкової артерії. Ішемічний ха
рактер інсульту було підтверджено результатами багато
шарової спіральної комп'ютерної томографії. До терапії
було додано еноксапарин в дозі 80 мг на добу. В подаль
шому тромбоемболії не рецидивували.
Слід відзначити, що всі три хворі на процес тромбо
утворення відреагували різким підвищенням показників
тромбінемії: РФ збільшився майже в 3 рази (в середньому
з 4,75 до 12,3⋅10–2 г/л), а Dдимер підвищився до
950 нг/мл проти 373 нг/мл. Цей факт підтверджує високу
чутливість обох показників до активації системи згортан
ня крові, а їхнє збільшення свідчить про підвищений
ризик розвитку ТЕУ у хворих з ФП.
У хворих обох груп на фоні АКТ підвищилась актив
ність блокування Хафактора згортання крові, але у тих, які
приймали еноксапарин, вона була більш виражена (рис. 4).
НАК необхідно призначати на фоні гепаринотерапії,
оскільки в перші дні їхнього прийому розвивається стан
минучої гіперкоагуляції, що обумовлено зниженням на
початку терапії компонентів протизгортальної системи –
протеїнів С і S. Максимальна дія НАК відбувається на
4–5ту добу, і невідомо, якого рівня досягне МНС після
прийому першої дози, оскільки НАК діють індивідуально
у кожного хворого. В нашому дослідженні час, необхід
ний для досягнення адекватної антикоагуляції, склав у
середньому 7,85±0,71 доби.
На відміну від НАК, у разі використання НМГ анти
коагулянтний ефект виявився більш прогнозованим і при
цьому не відзначено його варіабельності на введення пре
парату у фіксованих дозах. За відновлення ритму у хво
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Рис. 4. Середні значення анти<Ха активності у хворих обох груп протягом
періоду спостереження

рих 1ї групи ТЕУ не зафіксовано. Максимальний рівень
у плазмі крові при введенні еноксапарину досягався через
3–5 год, що дозволило уже у перший день використання
препарату у терапевтичних доз досягти терапевтичного
рівня антикоагуляції, яку оцінювали за активністю анти
Хафактора і АЧТЧ. Тим самим вдалося скоротити пері
од, необхідний для створення адекватної антикоагуляції
перед КВ до 2 діб, що було на 6 діб менше порівняно з
показником у групі хворих, які приймали варфарин.
Геморагічні ускладнення є основною причиною обме
ження використання АКТ. У нашій роботі геморагії вияв
лено у 10 (7,2%) пацієнтів, з яких 9 (14,5%) приймали
варфарин. За час спостереження смертельних кровотеч і
внутрішньочерепних крововиливів зареєстровано не
було. Частота і локалізація геморагічних ускладнень про
тягом 3 міс спостереження представлені в табл. 3.
Геморагічні ускладнення у хворих 2ї групи виникали
як під час підбору доз препарату на початку терапії вар
фарином (44,4%), так і протягом подальшого лікування
(55,6%). Чіткого зв'язку геморагій з підвищенням рівня
антикоагуляції не виявлено. Всі чотири великі кровотечі
виникли на фоні терапевтичного діапазону антикоагуля
ції. Малі геморагії приблизно з однаковою частотою мали
місце на фоні терапевтичних і підвищених значень МНС.
Великі кровотечі в нашому дослідженні зафіксовані у 4
(6,5%) пацієнтів і розцінені як серйозні та представлені
Таблиця 3

Структура геморагічних ускладнень за проведення терапії еноксапарином та варфарином
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гематурією, легеневим та носовими кровотечами (2 ви
падки). Гематурія, що продовжувалась протягом 5 днів,
виникла у пацієнта на фоні терапевтичних значень МНС
1,94 у разі прийому 3 мг варфарину. Препарат було
відмінено на 3 дні з подальшим зниженням дози до 1,5 мг
на добу. Впродовж наступних днів після відміни варфа
рину відзначено збільшення МНС до 2,61 і 3,25 та зростан
ня АЧТЧ майже в 2 рази (з 29 до 57 с). Легенева кровотеча
виникла у хворого віком 72 роки на фоні прийому 5 мг, а
потім 3 мг варфарину при МНС 2,48 та ускладнилась роз
витком інспіративної правобічної верхньочасткової пнев
монії, що була підтверджена результатами рентгенологіч
ного і комп'ютерного досліджень. Кровохаркання продов
жувалося протягом 6 днів. Проведено диференціальну
діагностику тромбоемолії легеневої артерії та легеневої
кровотечі. Хворому відмінили варфарин та через 10 днів
призначили 75 мг кардіомагнілу на добу. В подальшому ні
тромбоемболічних, ні геморагічних ускладнень не було.
У двох пацієнтів зафіксовані тривалі рясні носові кро
вотечі, що обумовили необхідність відміни варфарину та
переводу хворих в отоларингологічне відділення з прове
денням їм двічі коагуляції судин слизової оболонки носа та
тампонадою протягом 7днів. Одна кровотеча почалася за
МНС 2,49 з різким підвищенням у наступні дні до 3,95 і
5,21 після зниження дози варфарину з 6 мг до 3 мг. Інший
випадок носової кровотечі виник за терапевтичних значень

МНС (2,42) без його підвищення перед епізодом крово
течі.
Малі геморагії відзначено у 5 (8,1 %) хворих і не потре
бували відміни варфарину. У трьох випадках дозу препа
рату знизили до 1,5–2,5 мг на добу, при цьому рівень ан
тикоагуляції відповідав 1,9–2,3. У двох хворих епізоди ге
морагій були короткочасні і корекції дози антикоагу
лянта не знадобилося.
Упродовж проведення терапії еноксапарином великих
кровотеч не виникало, а зафіксовано тільки 1 (1,3%) ви
падок малої геморагії – незначна носова кровотеча на
фоні прийому препарату у терапевній дозі 1 мг/кг. Мож
ливо, це пов'язано з невизначеними порушеннями в сис
темі гемостазу в даного хворого, оскільки уже початкові
значення АЧТЧ були підвищені і склали 45 с при нормі
до 42 с, а під час терапії еноксапарином збільшились у
2 рази (90 с). Цей випадок стався на 5й день після
відновлення ритму, тому хворого без ускладнень переве
ли на прийом ацетилсаліцилової кислоти.
Для аналізу виявлення можливих причин геморагічних
ускладнень усіх хворих, які приймали варфарин, було
розділено на дві підгрупи. До першої було включено 53 па
цієнта без епізодів кровотеч, до другої – 9 хворих, у яких
протягом 2 міс виникали різні геморагічні ускладнення
(табл. 4). Сформовані групи пацієнтів не відрізнялись за
віком, статтю, частотою чинників ризику ТЕУ і захворю

Таблиця 4
Характеристика хворих з ФП залежно від наявності геморагічних ускладнень у період терапії варфарином

Примітка: * δ – середнє квадратичне відхилення показника МНС.
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вань – потенційних джерел кровотеч. Але у хворих з гемо
рагіями за час спостереження середні показники МНС і
АЧТЧ були вищими, ніж у пацієнтів без кровотеч. У групі
хворих з геморагічними ускладненнями виявлено більш
високе значення середнього квадратичного відхилення
МНС, що відображає широкий діапазон значень МНС від
виміру до виміру в одного і того самого хворого.
З метою пошуку предикторів геморагічних ускладнень
у хворих з ФП на фоні терапії варфарином за резуль
татами однофакторного аналізу з клінічних і коагулоло
гічних показників було відібрано сім, значення р (статис
тична значущість) у яких було <0,2. Ними виявились вік
старше 65 років, цукровий діабет, середнє значення
АЧТЧ і МНС, максимальне МНС, середнє значення δ для
показника МНС >0,5, середнє МНС >2,5.

5.

6.

7.

8.

9.

Висновки
1. НМГ у порівнянні з НАК виявилися більш ефектив
ними в профілактиці ТЕУ при відновленні ритму у
хворих з ФП (0% проти 4,8% у разі застосування варфа
рину) та безпечнішими (геморагічних ускладнень 1,3%
проти 14,5%).
2. За використання еноксапарину антикоагулянтний
ефект був більш прогнозованим і стабільним, а за засто
сування препарату у профілактичних дозах не було по
треби в лабораторному моніторингу. Прийом варфарину,
навпаки, потребував постійного контролю системи згор
тання крові, оскільки наймінімальніша доза НАК могла
спричинити різке підвищення МНС з розвитком кровотеч.
3. У разі застосування НМГ вдалося скоротити період,
необхідний для досягнення терапевтичного рівня анти
коагуляції, до 2 діб, що було на 6 діб менше порівняно з
показником у групі хворих, які приймали варфарин.
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Использование низкомолекулярных гепаринов и непрямых антикоагулянтов при
восстановлении ритма у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий:
эффективность и безопасность
М.З. Чередниченко, О.С. Сычев, А.И. Фролов, Н.В. Пелех, Г. В. Пономарева
РЕЗЮМЕ. Обследовано две группы больных в возрасте от 30 до 75 лет с персистирующей формой
фибрилляции;трепетания предсердий на фоне ишемической болезни сердца, гипертонической бо;
лезни и миокардиофиброза. Первую группу составили 76 больных, которые получали низкомо;
лекулярный гепарин – эноксапарин в течение 3–7 дней до и после восстановления ритма, вторую –
62 больных, которые принимали непрямой антикоагулянт – варфарин в течение 3 нед до и 4 нед
после кардиоверсии под контролем международного нормализованного отношения в пределах
2,0–3,0. Установлено, что эноксапарин в сравнении с варфарином был более эффективным и
безопасным, а антикоагулянтный эффект его – болеe стабильным и прогнозированым. В 1;й группе
тромбоэмболических осложнений не было, отмечено лишь незначительное носовое кровотечение у
одного (1,3%) больного. При восстановлении ритма у 3 больных 2;й группы зафиксировано
нарушение мозгового кровообращения (2,17%) и 9 (14,5%) геморрагий. Таким образом, энок;
сапарин может быть альтернативой варфарину для профилактики тромбоэмболических осложнений
при восстановлении синусового ритма y больных с персистирующей формой фибрилляции пред;
сердий.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, тромбоэмболические осложнения, антикоагулянтная
терапия, варфарин, эноксапарин, геморрагические осложнения.
Use of low!molecular heparins and indirect anticoagulants for sinus rhythm restoration in
patients with persistent atrial fibrillation: efficiency and safety
M.Z. Cherednichenko, O.S. Sichov, А.I. Frolov, N.V. Pelekh, G.V. Ponomaryova
SUMMARY. We examined two groups of patients (30 to 75 years) with persistent atrial fibrillation
against a background of ischemic heart disease, arterial hypertension and myocardial fibrosis. The 1st
group patients (n=76) received low molecular heparin, Enoxaparin, during 3–7 days before and after
cardioversion. The 2nd group (n=62) was given indirect anticoagulant, warfarin, during 3 weeks before
and 4 weeks after cardioversion under INR 2.0–3.0. We found that enoxaparin was safer and more
effective than Warfarin, and its anticoagulant effect was more stable and predicted. In the enoxaparin
group, no thromboembolic complications were registered except an insignificant nasal bleeding noted in
one patient (1.3%). In the group receiving warfarin, three patients (2.17%) showed cerebral circulation
disturbances. Besides, there were bleedings in nine patients (14.5%). Thus enoxaparin can be an
alternative drug for warfarin in preventing thromboembolic complications during sinus rhythm
restoration in patients with persistent atrial fibrillation.
Key words: atrial fibrillation, thromboembolic complications, anticoagulant therapy, warfarin, enoxaparin,
bleeding.
Адреса для листування:
Марина Захарівна Чередниченко
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УДК 616.151.5$072.7

Клиническое значение
определения D!димера
Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко
Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Донецк

РЕЗЮМЕ
Освещена структура и физиология D;димера, методы его определения. Подробно рассмотрены
диагностические возможности D;димера при тромбоэмболии легочной артерии, тромбозе глубоких
вен, ДВС;синдроме, ишемической болезни сердца. Оценена возможность прогнозировать риск раз;
вития осложнений и исход при различной патологии, а также определять эффективность и дли;
тельность антитромботической терапии.

Ключевые слова:
D"димер, тромбоэмболические осложнения, система гемостаза, антикоагулянтная терапия.

Своевременная диагностика заболеваний, сопрово
ждающихся аномальной активацией системы свертыва
ния крови, попрежнему остается одной из важнейших
проблем современной медицины. Поэтому поиск новых
лабораторных показателей, отражающих состояние сис
темы гемостаза, позволит существенно повысить эффек
тивность выявления и профилактики тромботических
осложнений. Одним из главных специфических маркеров
активации системы свертывания крови, отражающих
степень повышения гемостатического потенциала крови,
считается Dдимер [4].

Образование, метаболизм
и физиологическая роль
В результате активации системы гемостаза запускает
ся каскад реакций, приводящих к образованию тромба.
Согласно классической схеме свертывания крови (по Мо
равицу) на первом этапе под действием тромбокиназы и
ионов кальция протромбин превращается в тромбин.
Затем тромбин вызывает расщепление растворенного в
плазме фибриногена с образованием фибрина, волокна
которого образуют основу тромба. Процесс превращения
фибриногена в фибрин проходит несколько стадий, в ре
зультате чего образуется «растворимый» фибрин, кото
рый затем стабилизируется под действием фактора свер
тывания XIIIa с образованием нерастворимого фибрин
полимера. Отличительной особенностью нерастворимого
фибринполимера является то, что в нем структурные
единицы (Dдомены) соседних молекул фибрин – моно
© Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко, 2007

мера ковалентно связаны между собой с образованием
Dдимерных комплексов.
С другой стороны, фибрин, являющийся конечным про
дуктом процесса свертывания крови, инициирует фибри
нолиз. Тканевый активатор плазминогена и плазминоген
связываются с фибриновыми нитями тромба, и это сразу
же приводит к превращению плазминогена в плазмин, под
влиянием которого происходит расщепление фибрина с
образованием различных растворимых фрагментов.
Фибринолитическая система в основном адаптирова
на к лизису фибрина и растворимых фибринмономер
ных комплексов, но при чрезмерной активности фибри
нолиза возможен и лизис фибриногена. Однако в отличие
от конечных продуктов расщепления фибриногена, кото
рые представлены в виде отдельных фрагментов D и E,
при расщеплении поперечносшитых фактором XIIIa во
локон фибрина образуются более крупные фрагменты –
Dдимеры, DEDтримеры, поскольку плазмин не спо
собен разрезать ковалентную связь между Dдоменами.
Dдимер, молекулярная масса которого составляет
около 180 000 дальтон, является самым крупным конеч
ным продуктом плазминового расщепления фибрина,
стабилизированного фактором XIIIa. Dдимер включает
в себя два Dдомена двух молекул фибрина, соединенных
изопептидными связями. В норме небольшое количество
его циркулирует в крови и удаляется из организма клет
ками печени, почек, ретикулоэндотелиальной системы.
Нормальным считается содержание Dдимера менее
0,5 мкг/мл [2]. Повышение концентрации Dдимера в сы
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воротке крови свидетельствует об активации фибриноли
тической системы с предшествующим усилением коагу
ляционного каскада и избыточным образованием нераст
воримого фибрина. Таким образом, чем больше тромбо
образование, тем активнее фибринолиз, тем больше
концентрация Dдимера в сыворотке крови.
Повышение содержания Dдимера в плазме крови яв
ляется одним из главных маркеров активации системы
гемостаза, и его определение имеет преимущества по
сравнению с измерением других маркеров коагуляции и
фибринолиза, так как он образуется только при условии,
когда имеют место оба эти процесса. Уровень Dдимера
не меняется при первичном фибринолизе, дисфибрино
генемиях. Кроме того, из всех маркеров активации гемо
стаза Dдимеры имеют наиболее длительный период
жизни – около 6 ч, что позволяет проводить их опре
деление с наибольшей степенью точности.
Dдимер имеет важное физиологическое значение, так
как способен ингибировать полимеризацию фибрина и
значительно угнетать агрегацию тромбоцитов. Кроме
того, известно, что Dдимер оказывает проатеросклеро
тическое влияние на функцию макрофагов, усиливая
воспалительный ответ в процессе образования пенистых
клеток [28].

Методы определения
Определение содержания Dдимера основывается на
использовании специфических моноклональных антител
к неоантигенным эпитопам на Dдимере, которые образу
ются при расщеплении нерастворимого фибрина плазми
ном и отсутствуют на фибриногене и растворимых фиб
ринмономерах [2]. Моноклональные антитела не реаги
руют с фибриногеном, поэтому материалом для исследо
вания может быть как плазма, так и цельная кровь.
В отличие от других маркеров активации системы ге
мостаза на результаты определения содержания Dди
мера практически не влияют методика взятия крови,
примесь тромбоцитов, что повышает значимость оценки
данного маркера в клинической практике.
Для определения Dдимера используют иммунофер
ментные методы, методы латексной агглютинации, а также
методы, основанные на агглютинации эритроцитов в
цельной крови [9].

Причины повышения уровня D!димера
Уровень Dдимера повышается при тромбозе глубоких
вен [22], тромбоэмболии легочной артерии [11], синдроме
диссеминированного внутрисосудистого свертывания
(ДВСсиндроме) [3], ишемической болезни сердца [17], в
частности при остром коронарном синдроме [23], острой
расслаивающей аневризме аорты [8], ишемическом ин
сульте [12], абдоминальной ишемии [13], атеросклерозе
артерий нижних конечностей [1], системном склерозе
[14], геморрагическом васкулите Шенлейна–Геноха [27],
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серповидноклеточной анемии, осложненной кризами
венозных и артериальных тромбозов.
Повышение концентрации Dдимера выявляется при
онкологических заболеваниях, преимущественно у
больных раком яичников, легкого, толстой кишки, почки
[3], в том числе и при неходжкинских лимфомах [26].
Кроме того, уровень Dдимера возрастает при обширных
гематомах, патологии печени, инфекциях, в частности
при лептоспирозе [19], хирургических вмешательствах,
тромболитической терапии.
На показатели Dдимера влияют такие факторы, как
величина тромба, время от начала клинических проявле
ний до назначения антикоагулянтной терапии, прием
антикоагулянтов, на фоне которых уровень Dдимера
постепенно снижается.
При физиологически протекающей беременности уро
вень Dдимера постепенно возрастает и к моменту родов
может превышать исходный в 3–4 раза. Значительно бо
лее высокие показатели Dдимера отмечаются у женщин
с патологически протекающими беременностью и родами
(привычное невынашивание, гестоз, преэклампсия,
преждевременная отслойка плаценты), а также у бере
менных с сахарным диабетом, заболеваниями почек [15].
У детей в возрасте от 1 года до 5 лет отмечается зна
чительное повышение концентрации Dдимера, что
является физиологической особенностью системы гемо
стаза детского организма [24]. Также уровень Dдимера
возрастает у лиц в возрасте старше 60 лет [21].

Диагностическое значение D!димера
Тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз глубоких
вен. Dдимер является важным маркером внутрисосудис
того тромбообразования и может быть использован в ка
честве одного из дополнительных критериев диагностики
различного рода тромботических и тромбоэмболических
осложнений.
Определение Dдимера считается скрининговым мето
дом у пациентов с подозрением на тромбоз глубоких вен
и тромбоэмболию легочной артерии. Если концентрация
Dдимера в плазме крови не превышает пороговый уро
вень нормы (0,5 мкг/мл), то это практически полностью
позволяет исключить предполагаемые диагнозы. Однако
повышенная концентрация Dдимера может выявляться
и при других патологических состояниях, следовательно,
при высокой (около 90%) чувствительности определения
Dдимера специфичность данного показателя значитель
но ниже (примерно 50%) и не зависит от метода, исполь
зуемого для его определения [4]. Поэтому при содержа
нии Dдимера в крови более 0,5 мкг/мл проводится дооб
следование в виде ультрасонографии вен нижних ко
нечностей, сцинтиграфии легких и т.д.
Определение концентрации Dдимера в крови на ран
них этапах диагностики венозных тромбозов в сочетании
с ультразвуковыми методами исследования позволяет
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уменьшить необходимость использования более сложных
и инвазивных методов [18].
Кроме того, зная уровень Dдимера, можно прогнози
ровать исход заболевания. Так у пациентов с тромбоэм
болией легочной артерии при содержании Dдимера в
крови менее 1,5 мкг/мл отмечается низкий уровень
смертности, а при более высоких цифрах уровень смерт
ности возрастает [6].
ДВС@синдром характеризуется чрезмерной актива
цией свертывающей системы крови с развитием неконт
ролируемой тромбинемии и ускорением внутрисосу
дистого образования фибрина, которые впоследствии
приводят к нарушению микроциркуляции и полиорган
ной недостаточности. Синдром, как правило, сопровож
дается вторичной активацией фибринолиза с образова
нием плазмина и продуктов деградации фибрина, в том
числе и Dдимера. Указанные сдвиги в системе гемостаза
при остром ДВСсиндроме развиваются очень быстро,
что требует неотложной диагностики и лечения.
Для подтверждения диагноза ДВСсиндрома приме
няется множество специальных тестов, с помощью кото
рых можно определить повышенное образование тром
бина и плазмина, но их чувствительность, специфичность
и быстрота весьма невысоки. Одним из наиболее важных
лабораторных тестов, позволяющих оценить уровень как
тромбинемии, так и плазминемии в ургентных условиях,
считается определение содержания Dдимера, повышен
ный уровень которого отмечается у 93% пациентов с
острым ДВСсиндромом [7].
При хронической форме ДВСсиндрома динамическое
наблюдение за уровнем Dдимера позволяет более точно
оценить клиническую картину и прогнозировать исход
процесса [16].
Ишемическая болезнь сердца. Повышение уровня
Dдимера сейчас относят к самостоятельным факторам
риска развития атеросклероза [17]. Наблюдаемое увеличе
ние содержания Dдимера в крови при хронической ише
мической болезни сердца хотя и не является диагностичес
ки значимым, однако при острых формах позволяет доста
точно точно оценить риск развития коронарного тромбоза.
Так, динамическое определение уровня Dдимера
вместе с маркерами повреждения миокарда (миоглобином,
тропонинами, креатинфосфокиназой) при остром коронар
ном синдроме (ОКС), основным патогенетическим фак
тором которого является тромбоз коронарных артерий и
микроэмболия, дает возможность не только мониторинга
адекватности антикоагулянтной терапии, но и стратифика
ции риска развития сердечнососудистых осложнений [25].
Есть данные [23], что в некоторых случаях наблюдение
за уровнем Dдимера при ОКС даже более информатив
но, чем определение маркеров повреждения миокарда.
Злокачественные новообразования. Известно, что
наиболее частой причиной внезапной смерти больных
онкологического профиля являются тромбоэмболичес
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кие осложнения, основную роль в патогенезе которых иг
рает активация системы гемостаза, вызываемая как самой
опухолью, так и методами лечения: хирургическим,
химиотерапевтическим, гормональным, а также дополни
тельными факторами риска: длительной гиподинамией,
сдавлением сосудов опухолью, наличием венозного кате
тера, присоединением инфекции и т.д. Поэтому при
наблюдении таких больных целесообразно регулярное
определение Dдимера в качестве диагностического не
инвазивного метода для исключения венозного тромбоза,
тромбоэмболии легочной артерии и ДВСсиндрома [3].
Установлено [5, 10], что при злокачественных новооб
разованиях Dдимер имеет важное прогностическое зна
чение, поскольку содержание его возрастает при прогрес
сировании опухолевого процесса и уменьшается после
проведения эффективной химиотерапии. Так, значитель
ное повышение уровня Dдимера выявляется на IV
стадии онкологического заболевания, по сравнению со II
и III стадиями [26].

Оценка эффективности антитромботической
терапии
Поскольку содержание Dдимера отражает состояние
системы гемостаза, вероятно, целесообразно использо
вать его для оценки эффективности антитромботической
терапии [3].
На фоне лечения антикоагулянтами отмечается сни
жение уровня Dдимера, однако степень выраженности
его снижения зависит от индивидуальных особенностей,
в том числе сроков давности тромба и фибринолити
ческой активности, присущей каждому больному.
Антикоагулянтную терапию следует проводить до
нормализации уровня Dдимера, так как преждевремен
ное ее прекращение повышает риск рецидивирования
тромбозов [20].
Подводя итоги, можно утверждать, что Dдимер яв
ляется важным маркером активации системы свертыва
ния крови и может быть использован в качестве одного из
дополнительных критериев диагностики различного рода
тромботических и тромбоэмболических осложнений. Оп
ределение его содержания можно использовать как скри
нинговый метод у пациентов с подозрением на тромбоз
глубоких вен, тромбоэмболию легочной артерии, ДВС
синдром. Dдимер позволяет прогнозировать риск разви
тия осложнений и исход при различной патологии. Кроме
того, он служит для оценки эффективности и опреде
ления длительности антитромботической терапии.
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Клiнiчне значення визначення D!димера
М.Т. Ватутiн, Є.В. Єщенко
РЕЗЮМЕ. Наведено дані про структуру та фізіологію D;димера, методи його визначення. Детально
описано діагностичні можливості D;димера при тромбоемболiї легеневої артерiї, тромбозi глибоких
вен, ДВЗ;синдромi, iшемiчнiй хворобi серця. Оцінено можливість прогнозування ризику розвитку
ускладнень у пацієнтів з рiзною патологiєю, а також визначено ефективність та тривалість анти;
тромботичної терапії.
Ключові слова: D"димер, тромбоемболiчнi ускладнення, система гемостазу, антикоагулянтна
терапiя.
Clinical importance of D!dimer identification
N.T. Vatutin, Е.V. Yeschenko
SUMMARY. The data concerning the D;dimer structure and physiology as well as methods of its
identification are presented in this article. Described in detail are the diagnostic D;dimer values in
pulmonary embolism, deep venous thrombosis, disseminated intravascular coagulation and coronary
artery disease. The findings will help to predict the risks of complications in patients with different
diseases and to determine the efficacy and duration of anticoagulation therapy.
Key words: D"dimer, thromboembolic complications, hemostasis, anticoagulation therapy.
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НОВИНИ
Авторы исследования изучали
связь между инфицированием
вирусом гепатита В (HBV)
и риском развития инсульта
и инфаркта миокарда (ИМ).
Обследованы 521 000 боль!
ных (мужчин) в возрасте от 30
до 64 лет за период с 1990
по 1991 г.
Гипотеза о связи между HBVин
фекцией как таковой и риском разви
тия этих заболеваний не получила
подтверждения. У HBsAgпозитив
ных и HBsAgнегативных больных с
нормальной функцией печени риск
развития ИМ и инсульта был одина
ков. Однако при нарушении функции
печени повышался риск развития ге
моррагического инсульта. Авторы
предполагают, что нарушение коагу
ляции в результате HBVассоцииро
ванного нарушения функции печени
увеличивает риск развития гемор

рагического инсульта и снижает риск
развития ишемического инсульта.
По материалам YunMi Song
и соавторы (Stroke 2007;
38:14361441).

Необходимо уточнить риск
мозгового кровоизлияния
у пациентов, получающих
статины
Др Maurizio Paciaroni и коллеги
(Университет Перуджи, Италия) вы
полнили миниметаанализ, включив
ший данные исследований Heart
Protection Study и SPARCL (3285 па
циентов, получавших статины, и
3266 лиц, получавших плацебо). По
сравнению с плацебо, статины снижа
ли риск основных сосудистых собы
тий на 22%, однако риск повторного
инсульта снижался недостоверно,
лишь на 13%. Известно, что низкий
уровень холестерина ассоциируется с

повышением риска развития гемор
рагического инсульта. Тем не менее,
до настоящего времени в рандомизи
рованных испытаниях не был проде
монстрирован повышенный риск ге
моррагического инсульта у получаю
щих статины пациентов. Впрочем, в
одном исследовании низкий уровень
холестерина липопротеинов низкой
плотности, независимо от приема ста
тинов, достоверно и независимо ассо
циировался с повышением риска ге
моррагической трансформации после
реканализации. Итальянские ученые
уверены в необходимости крупных
проспективных исследований связи
уровня холестерина и характера тера
пии с риском геморрагических ослож
нений при острой церебральной ре
васкуляризации.
Cerebrovasc Dis 2007; advance online
publication.
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Вплив загального
знеболювання на показники
кисневого гомеостазу
в умовах гострої кровотечі
О.О. Павлов
Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, Харків

РЕЗЮМЕ
Досліджено показники доставки та утилізації кисню в умовах гострої шлунково;кишкової кровотечі.
Визначено вплив різних схем загального знеболювання на зазначені показники. Доведено
позитивний вплив на показники доставки та утилізації кисню схеми загального знеболювання на
основі комбінації пропофол+фентаніл.

Ключові слова:
гостра кровотеча, доставка кисню, утилізація кисню, загальне знеболювання.

Крововтрата ускладнює цілу низку захворювань. На
приклад, за даними деяких авторів, у 10–54% пацієнтів із
виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки
виникає шлунковокишкова кровотеча. За певних випад
ків це вимагає невідкладних оперативних втручань та ін
тенсивних лікувальних заходів. При цьому смертність ся
гає 20% і більше [1]. На думку А.П. Зільбера, під час опе
рації завдання тактики анестезії та інтенсивної терапії по
лягає в зниженні реакцій організму на операційну травму
та в корекції функціональних розладів, спричинених опе
ративним втручанням. Порушення гомеостазу та основні
принципи інтенсивної терапії під час кровотечі широко
досліджувалися [2].
Водночас питання впливу препаратів для загального
знеболювання в умовах гострої кровотечі залишаються не
до кінця вирішеними [3].
Мета дослідження – визначити вплив різних схем
загального знеболювання на показники кисневого гомео
стазу у хворих з гострою шлунковокишковою крово
течею.

Матеріали і методи дослідження
Для вирішення поставлених задач було проведено
дослідження на базі Інституту загальної та невідкладної
хірургії АМН України. У дослідженні брали участь 120
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хворих з гострою шлунковокишковою кровотечею з об'є
мом крововтрати не менше 30% і не більше 50% ОЦК.
Серед них було 90 (75%) чоловіків та 30 (25%) жінок.
Середній вік склав 48,9±5 року. Пацієнти були рандомі
зовані за статтю, віком та тяжкістю гострої кровотечі. До
слідження виконували в трьох групах: з мононаркозом
кетаміном (1–3 мг/кг), наркозом комбінацією пропофол
(4,28±0,24 мг/кг⋅год)+фентаніл (0,003±0,0006 мг/кг⋅год),
комбінацією TiNa (1–2 мг/кг)+ГОМК (100 мг/кг)+фен
таніл (10 мкг/кг). Параметри кисневого гомеостазу ви
значали методом тетраполярної реографії на УЗДска
нері Simens. Вивчали показники доставки, споживання
кисню та його утилізації.
Доставку О2 (DO2) розраховували за формулою:
DO2=СВ⋅(1,3⋅Hb⋅SaO2)⋅10,
де СВ – серцевий викид;
Hb – гемоглобін крові;
SaO2 – сатурація оксигемоглобіна в артеріальній крові.
Нормальне значення
DO2=3⋅(1,3⋅14⋅0,98)⋅10=540–680 мл/(хв⋅м2).
Споживання О2 (VO2) розраховували за формулою
Фіка:
VO2=СВ⋅(РaО2–РvО2)=СВ⋅(13⋅Нb)⋅(SaO2–РvO2),
© О.О. Павлов, 2007
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де РаO2 – вміст O2 в артеріальній та венозній крові;
РvO2 – вміст оксигемоглобіну у венозній крові.
Нормальне значення
VO2=3⋅(13⋅14)⋅(0,97–0,73)=115–165 мл/(хв⋅м2).

Результати дослідження та їх обговорення
На початковому етапі гострої кровотечі (табл. 1, 2) у
пацієнтів з мононаркозом кетаміном відзначено знижен
ня рівня (p<0,01) DO2 399±68 мл/хв⋅м2, підвищення
рівня (p<0,01) VO2 до 174±24 мл/хв⋅м2. У пацієнтів з
наркозом комбінацією пропофол+фентаніл відзначено
таку саму тенденцію: зниження (p<0,01) рівня DO2 до
371±27 мл/хв⋅м2 і зростання (p<0,05) показника VO2 до
175±25 мкмоль/л. У пацієнтів з наркозом комбінацією
TiNa+ГОМК+фентаніл теж встановлено зниження
(p<0,01) величини DO2 до 396±59 мл/хв⋅м2 і зростання
(p<0,05) величини VO2 до 203±59 мл/хв⋅м2.
Аналіз показників доставки та споживання кисню на
наступних етапах дослідження відображає таку картину. В
групах пацієнтів з мононаркозом кетаміном та наркозом
комбінацією TiNa+ГОМК+фентаніл динаміка зазначених
показників аналогічна таким на початку дослідження.
Тобто величини доставки і зростання величини утилізації
кисню були зниженими. Причому пікові значення конста
товано наприкінці оперативного етапу лікування і в перші
три доби після нього в групі пацієнтів з мононаркозом
кетаміном – DO2 375±38 мл/хв⋅м2 і VO2 172±37 мл/хв⋅м2.
У групі пацієнтів з наркозом комбінацією пропофол+фен
таніл відзначено позитивну тенденцію вже у травматичний
етап оперативного лікування.
Зокрема, констатовано зростання (p<0,5) показника
DO2 на 32,8% (493±86 мл/хв⋅м2) за одночасного зни
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ження (p=0,5) величини VO2 на 0,5% (174±32 мл/хв⋅м2)
відповідно до початкового етапу дослідження. В групі па
цієнтів з наркозом комбінацією TiNa+ГОМК+фентаніл
динаміка показників доставки та утилізації кисню ана
логічна таким у пацієнтів з мононаркозом кетаміном. Ви
щезазначена динаміка в групах дослідження зберігається
протягом трьох діб. В подальшому відзначено нормалі
зацію цих показників. Але в групі пацієнтів з наркозом
комбінацією пропофол+фентаніл це відбувається ще на
етапі оперативного лікування. У післяопераційний період
зазначені показники залишаються в межах норми.

Висновки
1. Гостра кровотеча супроводжується зниженням ве
личини доставки за одночасного зростання величини
утилізації кисню.
2. На динаміку показників доставки та утилізації кис
ню впливає схема загального знеболювання.
3. Проведення загального знеболювання комбінацією
пропофол+фентаніл позитивно впливає на динаміку
показників доставки та утилізації кисню.
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Таблиця 1
Динаміка рівня DO2 в контрольних групах порівняння (мл/хв⋅м2)

Примітка. Тут і в табл. 2: * – p<0,05, вірогідність відмінності параметрів від групи з мононаркозом кетаміном;
вірогідність відмінності параметрів від групи з комбінацією TiNa+ГОМК+фентаніл.

#

– p<0,05,

Таблиця 2
Динаміка рівня VO2 у контрольних групах порівняння (мл/хв⋅м2)
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Влияние общего обезболивания на показатели кислородного гомеостаза в условиях
острого кровотечения
А.А. Павлов
РЕЗЮМЕ. Исследованы показатели доставки и утилизации кислорода в условиях острого желудочно;
кишечного кровотечения. Определено влияние различных схем общего обезболивания на указан;
ные показатели. Доказано позитивное влияние на показатели доставки и утилизации кислорода
схемы общего обезболивания на основе комбинации пропофол+фентанил.
Ключевые слова: острое кровотечение, доставка кислорода, утилизация кислорода, общее
обезболивание.
Effects of general anesthesia on oxygen homeostasis in acute blood loss
А.А. Pavlov
SUMMARY. Dealt with have been the issues of oxygen supply and oxygen utilization in acute gastro;
intestinal bleeding. Effects of various general anesthesia schemes on the above parameters were
assessed. The effect of general anesthesia scheme based on propofol+fentanil combination has proved
most positive.
Key words: acute blood loss, oxygen supply, oxygen utilization, general anesthesia.
Адреса для листування:
О.О. Павлов
61058, Харків, вул. Галана, 5, кв. 23

НОВИНИ
Риск ишемического инсульта
у пациентов с фибрилляцией
предсердий снижается на 75%
за счет терапии варфарином
и лишь на 20%
при антитромбоцитарной
терапии
Др Robert Hart и коллеги (Ме
дицинский научный центр Техас
ского Университета, СанАнтонио)
выполнили метаанализ, охвативший
29 исследований, со средним време
нем наблюдения 1,5 года, включив
ший более 28 000 пациентов. В 6 ис
следованиях варфарин сравнивался с
плацебо или отсутствием терапии.
Среднее относительное снижение
риска инсульта на фоне приема
варфарина достигало 64%, абсолют
ное – 2,7% в год при первичной про
филактике и 8,4% в год при вторич
ной профилактике.
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В 10 исследованиях относитель
ное снижение риска инсульта для
антитромбоцитарной терапии, по
сравнению с плацебо или отсутстви
ем лечения, достигало 22%. Абсолют
ное снижение риска при первичной и
вторичной профилактике составляло
соответственно 0,8 и 3,8% в год.
В 12 исследованиях напрямую
сравнивались варфарин и антитром
боцитарная терапия. У принимаю
щих варфарин риск инсульта оказал
ся на 39% ниже; абсолютное сниже
ние риска достигало 0,9 и 7% в год.
Тем не менее, остается потреб
ность в антитромбоцитарных препа
ратах, более эффективных, чем аце
тилсалициловая кислота, и более
безопасных и удобных в применении,
чем варфарин, отмечают исследова
тели.
Ann Intern Med 2007;146:85767.

Данные, приведенные
в недавно опубликованном
в Швеции обзоре, позволяют
предположить наличие связи
между индексом массы тела
(ИМТ) и риском развития
рака поджелудочной железы
Авторы провели метаанализ 21
проспективного исследования, в кото
ром принимали участие 3 500 000 че
ловек, из них у 8062 наблюдался рак
поджелудочной железы. На основа
нии полученных результатов авторы
пришли к выводу, что ожирение, осо
бенно центрального генеза, связанное
с наличием нарушения толерантности
к глюкозе, инсулинорезистентностью,
гиперинсулинемией и с развитием са
харного диабета 2го типа, значитель
но повышает риск развития рака
поджелудочной железы.
Int. J. Cancer 2007;120:19931998.
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УДК 616.155.294:576.370

Современные подходы
к кардиопротекции
при гиперурикемии и подагре.
Сообщение 2
О.В. Синяченко, Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин
Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького

РЕЗЮМЕ
Вторая часть обзора литературы посвящена современным подходам к кардиопротекции при подагре
и гиперурикемии и особенностям применения основных классов кардиологических препаратов при
данной патологии.

Ключевые слова:
гиперурикемия, подагра, кардиопротекция.

Настоящее сообщение посвящено базисным подходам
к кардиопротекции у больных гиперурикемией и подаг
рой, а также особенностям применения основных классов
кардиологических препаратов при данной патологии.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ) не оказывают негативного влияния на обмен
пуринов, глюкозы и липидов [3] (табл. 1), что позволяет
рассматривать метаболически нейтральную группу пре
паратов в качестве средства выбора у больных с подагрой
и гиперурикемией [6].
Вместе с тем у больных подагрой, принимающих ба
зисную терапию урикодепрессивными препаратами
(аллопуринол), возможно развитие нейтропении [5].
Одним из важных условий лечения артериальной ги
пертензии (АГ) при подагре является отмена (ограниче
ние, снижение дозы или кратности приема) нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) или исполь
зование альтернативных путей их введения. Такой подход
обусловлен тем, что вопервых, при сочетании ИАПФ с
НПВП, в особенности при сниженной экскреторной функ
ции почек, существенно возрастает риск развития гиперка
лиемии, а вовторых, значительно ухудшается гипотензив
ная эффективность ИАПФ [3, 13]. При комбинации
© О.В. Синяченко, Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, 2007

ИАПФ с антагонистами альдостерона даже у пациентов с
сохранной функцией почек необходим мониторинг сыво
роточного калия [20]. Общепринятые уровни функции
почек, при которых ИАПФ желательно не назначать или
целесообразно отменять, пока остаются не определенны
ми, однако большинство экспертов сходятся на том, что
препараты этого класса не следует назначать при концент
рации креатинина сыворотки >0,45–0,5 ммоль/л, а при
уровне азотемии >0,5–0,55 ммоль/л – отменять или значи
тельно снижать дозу препарата [1, 2, 21]. При выраженной
хронической почечной недостаточности (ХПН) требуется
снижение дозы следующих ИАПФ: каптоприла, эналапри
ла, лизиноприла, периндоприла, квинаприла, рамиприла и
моэксиприла (EUROPE, 2004).
Исследования последних лет показывают целесообраз
ность комбинации ИАПФ с блокаторами рецепторов
ангиотензина ІІ (БРА) для потенцирования кардио и
ренопротекции (NKF, ERAEDTA) [12, 15, 16, 20, 28]. Эти
эффекты продемонстрированы как для ИАПФ с преиму
щественно почечной элиминацией, так и для тех, которые
обладают двойным путем метаболизма (печеночный и
почечный) [1]. Препараты с двумя путями элиминации
(трандалаприл, фозиноприл, спираприл) более безопасны
с точки зрения кумуляции их метаболитов при ХПН [27].
Наиболее частым нежелательным эффектом ИАПФ
является кашель (у 5–15% больных). Тактика при кашле,
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Таблица 1
Влияние различных классов антигипертензивных препаратов на уровень мочевой кислоты
и компоненты липидного спектра крови

Примечание. Условные обозначения в таблице: ↑ – повышение концентрации вещества в сыворотке крови; ↑↑ – значительное
повышение концентрации вещества в сыворотке крови; ↓ – снижение концентрации вещества в сыворотке крови; – отсутствие
изменений.

связанном с накоплением брадикинина, предусматривает
несколько стандартных позиций: замена ИАПФ, вызвав
шего кашель, на БРА; имеются наблюдения уменьшения
интенсивности кашля при присоединении к ИАПФ кро
могликата натрия; меньшая частота кашля наблюдается
при использовании квинаприла [1].

Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Весьма перспективным направлением в лечении АГ,
хронической сердечной недостаточности (ХСН), ревер
сии гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и кардио
протекции при подагре являются БРА, которые в отличие
от ИАПФ обеспечивают более полное блокирование тка
невых рецепторов ангиотензина ІІ [13]. БРА и ИАПФ
являются препаратами первой линии в лечении АГ при
подагре и гиперурикемии [1]. Кроме того, БРА активно
применяются при хронической ИБС, у постинфарктных
пациентов и при ХСН [25, 29]. БРА снижают общее пери
ферическое сопротивление сосудов, вызывают реверсию
ГЛЖ, улучшают систолическую функцию левого желу
дочка, благоприятно воздействуют на функцию эндоте
лия и агрегацию тромбоцитов [24]. В ряде случаев БРА
могут стать альтернативой ИАПФ для лечения кардиаль
ной патологии при подагре, в том числе в случаях
неэффективности или непереносимости (кашель, ангио
невротический отек) последних [1, 25]. У пациентов с по
дагрической нефропатией БРА (например, телмисартан)
являются альтернативой ИАПФ с точки зрения кардио
и ренопротекции, в том числе и при ХПН [1], поскольку
имеют на 98% непочечный путь элиминации. Особенно
стью другого представителя БРА лосартана является
наличие уникального урикозурического эффекта, позво
ляющего использовать его у пациентов с подагрой, ги
перурикемией и метаболическим синдромом [5].
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БРА присущи и вазопротекторные качества – вазоди
латация, оптимизация функции сосудистого эндотелия,
торможения атеросклеротического процесса [1].

Препараты центрального действия
В течение последних лет в медицинскую практику
вошли антигипертензивные препараты центрального
действия нового поколения, обладающие селективностью
по отношению к имидазолиновым рецепторам 1го типа. К
таковым относят метаболически нейтральные моксонидин
и рилменидин, которые уже нашли широкое применение
при лечении АГ у лиц с метаболическим синдромом [17] за
счет способности потенцировать чувствительность тканей
к инсулину и снижать уровень глюкозы [18].
Одним из ведущих механизмов развития АГ при по
дагре (кроме почечного) является гиперактивация сим
патической нервной системы [21, 22]. Препараты этого
класса снижают центральную и периферическую симпа
тическую активность, вызывая вазодилатацию. По мне
нию авторитетных исследователей, данный класс препа
ратов патогенетически обоснован как в виде монотера
пии, так и как компонент комбинированной антигипер
тензивной терапии при подагре и гиперурикемии [1, 5,
24]. Дополнительной весьма важной особенностью яв
ляется отсутствие тахифилаксии, т.е. постепенного сни
жения гипотензивного эффекта [1]. В последние годы бы
ли получены сведения о том, что препараты этого класса
уменьшают/устраняют микроальбуминурию и тормозят
темпы снижения функции почек, что является весьма
важным обстоятельством с позиции того, что у 90–100%
больных с подагрой морфологические признаки пораже
ния почек имеются уже в дебюте заболевания [5].
Несмотря на то обстоятельство, что пирозолоновые
антиподагрические средства (бенетазон) снижают эф
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фективность моксонидина, следует подчеркнуть, что
удельный вес этого класса препаратов в длительной те
рапии подагры составляет всего 5–10% [5, 6]. Значитель
ное снижение интереса к данному классу препаратов в
последние 10–15 лет обусловлено тем, что они способ
ствуют усилению кристаллизации мочекислых соедине
ний в почечной ткани и камнеобразованию.

Блокаторы кальциевых каналов
Блокаторы кальциевых каналов (БКК) относят к
первой линии лечения АГ (ESC, 2003; Украина, 2004). К
важным кардиопротекторным свойствам БКК относят:
мощный антигипертензивный, антиангинальный (дигид
ропиридиновые и недигидропиридиновые производные)
и антиаритмический (верапамил и дилтиазем) эффекты
[19, 24]. Вместе с тем верапамил и дилтиазем оказывают
отрицательное инотропное воздействие на функцию
миокарда, что существенно ограничивает их применение
у пациентов с ХСН [1].
Антиангинальный эффект БКК обусловлен снижением
потребности миокарда в кислороде, увеличением его до
ставки (вазодилатация) и замедлением частоты сердечных
сокращений (верапамил и дилтиазем). Самостоятельный
антиатерогенный эффект продемонстрирован для амлоди
пина и лацидипина (исследования PREVENT и VALUE)
[14, 26]. Показан также кардиопротекторный эффект
амлодипина, лацидипина, верапамила и дилтиазема (ис
следование NORDEL). БКК не оказывают неблагоприят
ного эффекта на уровни глюкозы и мочевой кислоты (МК)
крови и могут широко применяться у больных с подагрой,
гиперурикемией и при метаболическом синдроме. БКК яв
ляются одним из классов, имеющим большие терапевти
ческие возможности при бессимптомной и клинически
значимой систолической (кроме верапамила и дилтиазе
ма) и дистолической дисфункции миокарда [17]. В основе
нефропротекторного механизма верапамила и дилтиазема
лежит дилатация афферентной артериолы нефрона, тор
можение пролиферации мезангиоцитов, снижение степени
выраженности протеинурии и пассажа макромолекул
белка через базальную мембрану клубочка [5, 24]. При
комбинации БКК с ИАПФ и БКК с БРА достигается
оптимальный кардио и нефропротекторный эффект [1].

Альфа!1 адреноблокаторы
Селективные альфа1 адреноблокаторы в последние
годы относят к препаратам второй линии для лечения АГ
[11]. Чаще они являются компонентом комбинированной
антигипертензивной терапии. Традиционно применяют
ся в урологической практике для уменьшения уретраль
ной обструкции у лиц с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы. Препараты этого класса остают
ся востребованными изза позитивного влияния на уг
леводный и липидный обмен [2], т.к. снижают инсулино
резистентность и содержание в сыворотке крови общего
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холестерина и триглицеридов [4]. Могут эффективно ис
пользоваться у пациентов с ХСН в качестве перифери
ческих вазодилататоров [7].

Бета!адреноблокаторы
Некардиоселективные бетаадреноблокаторы (БАБ)
при подагре в настоящее время не рекомендуются для
лечения кардиоваскулярных заболеваний в связи с их
гиперурикемическим эффектом [5, 23]. В последние годы
менее популярным стал атенолол, поскольку он не
показал благоприятного влияния на прогноз у постин
фарктных пациентов [1, 8].
Считается, что применение кардиоселективных БАБ
(например, небиволола) при дисфункции миокарда ле
вого желудочка не вызывает значительного повышения
уровня МК крови [6]. Для карведилола показана способ
ность снижать уровень сывороточного холестерина [9].
БАБ, не обладающие внутренней симпатомимети
ческой активностью, – бетаксолол, бисопролол, метопро
лол, небиволол могут активно и длительно назначаться
при АГ, ХСН и наджелудочковых нарушениях ритма у
больных подагрой, поскольку практически не оказывают
негативного влияния на состояние пуринового обмена
[6].

Диуретики
В связи с широким применением тиазидных диуре
тиков при АГ у пациентов с бессимптомной гаперурике
мией, значительно участились случаи манифестации
подагры (так называемая тиазидиндуцированная подаг
ра) [10]. Тиазиды увеличивают уровень МК и калия в
крови, поэтому их применение при подагре, особенно с
поражением почек, противопоказано [5]. Тиазидные
диуретики потенцируют почечную экскрецию уратов и
повышают вероятность развития острой мочекислой бло
кады, а при длительном лечении – хронического тубуло
интерстициального нефрита [6]. Диуретики вообще, а ти
азидные в частности нежелательно сочетать с урикодеп
рессантами ввиду повышения концентрации МК в крови.
Предпочтение при подагре отдают спиронолактону, а в
последние годы – эплеренону – селективному антагонис
ту альдостерона, механизм действия которых исключает
влияние на уровень МК крови [5].
Гиперурикемическое свойство у петлевых диуретиков
выражено в меньшей степени, чем у тиазидных [11]. Они
используются в основном при развитии отечного синдро
ма при ХСН и в ситуациях, когда применение антагонис
тов альдостерона опасно ввиду развития гиперкалиемии
(например, при ХПН) [6]. Торасемид при подагре нашел
свое применение у больных с ХСН, при нефротическом
синдроме у больных с подагрическим иммунокомплекс
ным гломерулонефритом и при ХПН.
Полагают, что средством выбора у пациентов с по
дагрической кардиопатией, ХСН, АГ или отечным синд
ромом является тиниловая кислота (дифлюрекс), обла
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дающая гипоурикемическим (преимущественно урикоде
пресивным), диуретическим и мягким гипотензивным
эффектами [5, 6].

Статины
Статины являются компонентом международных
рекомендаций по лечению острых и хронических форм
ИБС, а также постинфарктных пациентов и лиц с
метаболическим синдромом [1]. Они применяются для
снижения сердечнососудистого риска у больных с мета
болическим синдромом, сахарным диабетом второго типа
и при паренхиматозных заболеваниях почек [30]. Рас
ширение возможностей статинов обусловлено как липид
ными, так и нелипидными (так называемыми плейотроп
ными) эффектами, к которым относят: локальное проти
вовоспалительное свойство, стабилизацию атероскле
ротической бляшки, уменьшение агрегации тромбоцитов,
реверсию гипертрофии миокардиоцитов, восстановление
нарушенной функции эндотелия, интенсификацию ан
гиогенеза [29]. Доминирующей является точка зрения,
что пациентам с АГ при наличии метаболических нару
шений (ожирение, нарушение толерантности к глюкозе,

инсулинорезистентность, гиперурикемия, подагра) пока
зано назначение минимальной или умеренной дозы
статинов [28, 31, 32]. Статины показаны при сочетании
АГ с ИБС или с сахарным диабетом (Рекомендации экс
пертов Европы и США), постинфарктным пациентам, а
также лицам без гиперхолестеринемии, но с дополни
тельными факторами кардиоваскулярного риска (куре
ние, ГЛЖ, мужской пол, возраст старше 55 лет, проте
инурия, перенесенные транзиторные ишемические атаки,
периферические ангиопатии) [28]. Терапия статинами
ассоциирована с улучшением выживаемости при ишеми
ческой и неишемической ХСН (табл. 2) [1]. Назначение
статинов пациентам с первичными и вторичными (в том
числе и подагрической) нефропатиями рассматривается
сегодня с позиции кардио и ренопротекции.
Целевыми уровнями липидов при терапии статинами
является уровень общего холестерина менее 4,5 ммоль/л
и холестерина липопротеидов низкой плотности менее
2,5 ммоль/л [1].
В табл. 3 представлены базисные принципы кардио
протекции при подагре и гиперурикемии.
Таблица 2

Особенности назначения базисных классов лекарственных средств при ХСН с сохранной
и сниженной систолической функцией миокарда левого желудочка при подагре и гиперурикемии

Таблица 3
Основные принципы кардиопротекции при подагре и гиперурикемии
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Сучасні підходи до кардіопротекції при урикемії і подагрі. Повідомлення 2
О.В. Синяченко, Г.А. Ігнатенко, І.В. Мухін
РЕЗЮМЕ. Другу частину огляду літератури присвячено сучасним підходам до кардіопротекції при
подагрі і гіперурикемії і особливостям застосування основних класів кардіологічних препаратів за
даної патології.
Ключові слова: гіперурикемія, подагра, кардіопротекція.
Current approaches to cardioprotection in hyperuricemia and goat. Report 2
O.V. Sinyachenko, G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin
SUMMARY. This is part 2 of literature review on current approaches to cardioprotection at gout and
hyperuricemia with specific reference to the main classes of cardiologic drugs used at given pathological
conditions.
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НОВИНИ
Не отмечается прямой
корреляции между тяжестью
ИБС и индексом массы тела
Таковы результаты обследования
842 пациентов, которым для верифи
кации диагноза ИБС была выполне
на коронароангиография в Медицин
ском Центре Университета Baylor
(Даллас, Техас). У 624 больных
имелся стеноз не менее 50% как ми
нимум одной коронарной артерии, у
остальных 218 стеноз был менее вы
ражен или отсутствовал. Оказалось,
что распространенность ИБС была
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одинаковой у лиц с избыточной мас
сой тела и ожирением (67 и 69% соот
ветственно). По сравнению с участ
никами без выраженного поражения
коронарных артерий, у лиц с ИБС
была ниже распространенность ожи
рения (33% против 42%) и выше –
нормального веса (29 против 21% со
ответственно). Кроме того, оказа
лось, что у лиц моложе 65 лет выше
распространенность ожирения и
ниже – нормального индекса массы
тела (ИМТ), чем у участников более
старшего возраста, независимо от

степени сужения коронарных арте
рий, сообщают др Sabrina Phillips и
др William Roberts. Ранее была про
демонстрирована обратная ассоциа
ция между ИБС и клиническими ис
ходами при остром инфаркте мио
карда, сердечной недостаточности,
чрескожных коронарных вмешатель
ствах. Как признают сами авторы,
полученные ими результаты необхо
димо подтвердить в будущих иссле
дованиях.
Am. J. Cardiol. 2007;100:1822.
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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
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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 7.184). Скоро
чення слів та словосполучень наводять за ДСтУ «Скорочен
ня слів і словосполучень на іноземних європейських мовах у
бібліографічному описі друкованих творів» (ГОСТ 7.1178
та 7.1293), а також за РСТ УРСР 174382 «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»:
Інститут геронтології АМН України
Київ, 04114, вул. Вишгородська, 67
Тел.: (044) 4310529, 4328677,
email: vadishchuk@ukr.net
vshatilo@ukr.net
факс: (044) 4328677
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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 последних
исследований и публикаций по данной проблеме, освещены
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
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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 (какойлибо
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 пе
реписку.
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 7.184). Сокращения слов и словосочетаний приводят в
соответствии с ДCтУ «Сокращения слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках в библиографическом
описании печатных работ» (ГОСТ 7.1178 та 7.1293), а также
согласно РСТ УССР 174382 «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»:
Институт геронтологии АМН Украины
Киев, 04114, ул. Вышгородская, 67
Тел.: (044) 4310529, 4328677,
email: vadishchuk@ukr.net
vshatilo@ukr.net
факс: (044) 4328677

