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АНОТАЦІЯ 

Офорі І.Н.  Особливості формування та лікування фібриляції передсердь в 

залежності від гемодинамічних, клінічних та електрокардіографічних 

феноменів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія» (14.01.00 – Клінічна 

медицина). – Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-

Франківськ, 2017. 

Дисертація присвячена вивченню перебігу ішемічної хвороби серця (ІХС), 

ускладненої пароксизмальною і/або персистуючою фібриляцією передсердь 

(ФП), що дало можливість розробити нові диференційні клініко-діагностичні 

підходи та удосконалити тактику лікування таких хворих. Виявлено вищу 

ефективність, безпечність, обґрунтованість застосування у пацієнтів із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП в якості корекції оптимальної 

базової терапії (ОБТ) омега-3-поліненасиченої жирної кислоти (о-3-ПНЖК) в 

індивідуально дібраних дозах для оптимізації клінічного перебігу захворювання 

у осіб після процедур кардіоверсії, реваскуляризації та абляції. На основі 

одержаних результатів та на підставі висновків сформульовано практичні 

рекомендації щодо розробки нових диференційних клініко-діагностичних 

підходів та удосконалення тактики лікування хворих із пароксизмальною та 

персистуючою формами ФП. 

Вперше вивчено якість життя пацієнтів із різними типами ФП, оцінено 

валідність різних факторів та предикторів несприятливого перебігу ФП залежно 

від тактики ведення хворих. Установлено взаємозв’язок клінічних, ЕКГ та 

гемодинамічних феноменів ФП зі ступенем фіброзу лівого передсердя (ЛП) 

залежно від проведеного лікування. Оцінені когнітивні здібності та особливості 

виникнення судинної деменції у пацієнтів із ФП. Розроблено алгоритм ранньої 

діагностики готовності до ФП за електрокардіографічними (ЕКГ) феноменами та 

клінічними особливостями хворих. Вперше оцінено ефективність о-3-ПНЖК у 

осіб із різними типами ФП залежно від тактики ведення хворих. 
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Робота ґрунтується на результатах обстеження 254 хворих на 

пароксизмальну та персистуючу форми ФП. Обстежувані групи були однорідні 

за віком, статтю, важкістю захворювання, інтенсивністю клінічних проявів, що 

стало основою для проведення рандомізації. На першому етапі обстеження всі 

хворі з пароксизмальною та персистуючою формами ФП були рандомізовані на 4 

групи, залежно від тактики конверсії та медикаментозного супроводу різних 

форм аритмії: І) хворі з пароксизмальною та персистуючою формами ФП, у яких 

для конверсії та супутньої терапії використовувались тільки медикаментозні 

засоби (n=132); ІІ) хворі з пароксизмальною та персистуючою формами ФП, 

яким для конверсії аритмії була використана електрична кардіоверсія не раніше 

чотирьох тижнів до моменту включення і які на момент включення мали 

порушення ритму (n=50); III) хворі з пароксизмальною та персистуючою 

формами ФП, які пройшли процедуру радіочастотної або холодової абляції не 

раніше дванадцяти тижнів до моменту включення в дослідження (n=22); ІV) 

хворі, яким в анамнезі було проведено процедуру реваскуляризації як методом 

аортокоронарного шунтування (АКШ), так і методом стентування вінцевих 

судин не раніше шести місяців до моменту включення (n=50). Також на цьому 

етапі обстеження перша група була тимчасово розділена відповідно до наявності 

супутніх запальних захворювань внутрішніх органів з метою оцінки ролі 

хронічного запалення у виникненні та прогресуванні ФП, а також взаємної 

кореляції різних клінічних проявів аритмії з ланками імунної відповіді організму. 

На другому етапі дослідження з метою вивчення ефективності корекції 

терапії за допомогою  о-3-ПНЖК всі обстежені були поділені на наступні групи: 

І) хворі з пароксизмальною або персистуючою формами ФП, у яких 

використовувалася тільки ОБТ (n=48); ІІ) хворі з ФП, яким була проведена 

корекція ОБТ шляхом додавання  о-3-ПНЖК (n=46); IІІ) хворі після електричної 

конверсії аритмії, яким до комплексу лікування, окрім ОБТ, додавали о-3-ПНЖК 

(n=50); ІV) хворі з пароксизмальною або персистуючою формами ФП після 

попередньої реваскуляризації міокарда лівого шлуночка (ЛШ), яким на фоні ОБТ 
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призначали також о-3-ПНЖК (n=50). Доза о-3-ПНЖК для кожного хворого 

встановлювали шляхом індивідуального підбору.  

Контрольну групу склали 42 практично здорові особи. 

Застосовувалися наступні методи дослідження: загальноклінічні (скарги, 

анамнез, об’єктивне обстеження), інструментальні (ЕКГ, холтерівське 

моніторування ЕКГ (ХМ ЕКГ) із визначенням варіабельності серцевого ритму 

(ВСР), ехокардіографія (ЕхоКГ)), статистичні методи.  

Установлено чіткі клінічні та інструментальні характеристики хворих із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП, залежно від тактики конверсії 

та медикаментозного супроводу даних форм аритмії різної тактики ведення. 

Суттєвої закономірності в особливостях розподілу хворих за віком і статтю 

констатувати не вдалося. При цьому зафіксовано певну закономірність 

переважання чоловіків середнього віку серед хворих із пароксизмальною та 

персистуючою формами ФП. 

 При аналізі частоти виникнення скарг виявлено, що найбільша їх частка 

припадала на осіб із пароксизмальною та персистуючою формами ФП, у яких 

для конверсії та супутньої терапії використовувалися тільки медикаментозні 

засоби. Основними скаргами були перебої в роботі серця 88,6%, задишка 79,6%, 

слабкість 55,3%, дратівливість 43,9% та порушення сну 46,9%. У групі з 

проведеною електричною конверсією превалювала незначно частка осіб із 

задишкою 64,0%, натомість на перебої в роботі серця скаржилась тільки третина 

пацієнтів. 50,0% осіб цієї групи вказували на відчуття серцебиття. Схожий 

розподіл скарг відмічався і в пацієнтів після проводеної реваскуляризації: 

близько половини всіх осіб відмічали відчуття серцебиття та задишку. Відсоток 

осіб із застійними явищами був найвищим серед хворих, яким для корекції 

порушень ритму використовувалася тільки медикаментозна терапія і/або 

електрична кардіоверсія. Гепатомегалія виявлена у третини хворих першої та 

другої груп. У осіб після процедур реваскуляризації та абляції таких осіб було 

10,0% і 9,1%, відповідно.  
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Оптимального контролю частоти серцевих скорочень (ЧСС)  вдалося 

досягти у 77,2% хворих, яким проводилася процедура абляції. У групі пацієнтів 

після проведеної реваскуляризації таких осіб було 56,0%, в першій та другій 

групах – менше половини. Закономірним був розподіл між окремими групами і 

значень артеріального тиску (АТ). Так, серед пацієнтів першої та другої груп 

артеріальна гіпертензія (АГ) на момент обстеження була констатована у 72,7% і 

64,0% хворих. Схожий відсоток був виявлений і у четвертій групі. Найменша 

кількість таких хворих – 27,3% – відзначалася в третій групі. 

При оцінці важкості симптомів аритмії за шкалою «EHRA» зафіксовано, 

що найбільше осіб із класом важкості аритмії («EHRA ІІI») було у групі хворих 

із ФП, у яких використовувалась тільки оптимально підібрана медикаментозна 

терапія 21,2%. У пацієнтів із таким класом серед обстежуваних другої та 

четвертої групи було 18,0% і 8,0%, відповідно. У хворих із ФП після проведеної 

процедури абляції таких осіб було 4,6%. Відсутність симптомів, які би 

обтяжували повсякденну діяльність, у третій групі було найбільше та становило 

54,6%. У той же час, у першій та другій групах частка таких пацієнтів складала 

22,0% і 20,0%, відповідно. Таким чином, найбільш сприятливий перебіг впливу 

на повсякденну активність аритмія мала у хворих третьої групи, найбільш 

несприятливий – у осіб першої та другої груп. Пацієнти четвертої групи займали 

проміжне положення.  

За допомогою «Анкети з оцінки якості життя у хворих на фібриляцію 

передсердь» (AFEQT Questionnaire) та оцінки ступеня тривоги за шкалою Цунга 

визначено, що найгірші показники, за даними опитування, були притаманні для 

хворих першої та другої обстежуваних груп. Найменше симптомів 

продемонстрували пацієнти, яким була проведена процедура радіочастотної 

абляції. Хворі, яким була проведена реваскуляризація міокарда за середніми 

значеннями балів зайняли проміжне положення. Відзначено, що симптоми, 

пов’язані з порушенням ритму, найменше утруднювали повсякденну активність 

у пацієнтів третьої групи. Так, середнє значення цього показника становило в 

даній групі (63,3±3,4) бала. У першій та другій групах ці  показники дорівнювали 
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(51,3±3,6) і (54,2±3,4) бала, відповідно. Різниця між значеннями першої та 

третьої груп була вірогідною.  

Характерними були також показники анкети, що відображали ступінь 

задоволення проведеним лікуванням. Найменш задоволені лікуванням були 

хворі першої групи. Найкращі результати відзначені у пацієнтів третьої групи, 

середній бал яких становив 70,9±3,7 та був вірогідно вищим від значення першої 

групи. Відповідно, найнижча якість життя була характерна для осіб, яким для 

контролю перебігу ФП використовувався тільки виключно медикаментозний 

підхід. Застосування попередньої процедури реваскуляризації міокарда дещо 

покращувала якість життя, проте дана тенденція не була вірогідною. Найвища 

якість життя була притаманна особам після процедури абляції, для яких 

характерна найменша кількість обмежливих симптомів та задоволення 

повсякденною фізичною активністю.  

При виконанні ЕКГ встановлено, що контроль ЧСС вдавалося досягти не у 

всіх обстежуваних групах одинаково. Якщо частка осіб із нормокардією 

переважала у третій 77,2% та четвертій обстежуваних групах 56,0%, то в першій 

та другій групах їх було менше половини. Також у першій та другій групах було 

істотно більше осіб із тахікардією, ніж в інших двох групах. Найменше 18,2% 

пацієнтів із переважанням симпатичних впливів було серед пацієнтів, яким була 

виконана процедура абляції. Примітно, що відсоток осіб із протилежними 

(ваготонічними впливами) також був найвищим у цій групі. Відрізнялися хворі 

обстежуваних груп і за амплітудою хвиль «f». Найбільший відсоток пацієнтів із 

«дрібнохвильовою» формою ФП припав на першу та другу групу пацієнтів.  

Відзначено, що на фоні ФП повна блокади правої ніжки пучка Гіса 

(ПБПНПГ) та повна блокади лівої ніжки пучка Гіса (ПБЛНПГ) виникала 

найчастіше у пацієнтів після проведеної реперфузії 36,0%, у третій групі таких 

осіб було всього 13,6%. Частота БПНПГ серед осіб першої та другої груп 

зустрічалася приблизно в четвертині випадків. Відсоток БЛНПГ був також 

найвищим серед осіб четвертої групи.  
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Порушення проведення по атріальній тканині переважало в осіб першої та 

другої груп. Серед пацієнтів групи, яким проводилася процедура абляції середнє 

«P-Q» становило (145,6±5,3) мс, в першій групі – (187,4±9,6) мс, р0,05. 

Відзначено, що в четвертій та першій групах цей інтервал був більшим 

порівняно з таким контрольної групи, р0,05. У третини пацієнтів майже всіх 

обстежених груп були відмічені ті чи інші ознаки електричного ремоделювання 

передсердь. Тільки в третій групі таких осіб було вдвічі менше, а саме 13,6%.  

Зафіксовано, що для осіб із ФП персистуючої та пароксизмальної форм, у 

яких проводиться тільки медикаментозна тактика корекції аритмії, була 

характерна схильність до симпатикотонії та вогнища збудження в тканині 

передсердь переважно до 0,5 мВ. Серед осіб цієї групи частіше зустрічалися ЕКГ 

феномени порушення провідності та електричного ремоделювання передсердь. 

Для пацієнтів, яким попередньо виконувалась процедура реваскуляризації 

міокарда, характерне частіше порушення проведення електричних імпульсів по 

пучках Гіса та подовжений середній інтервал «Q-T». 

За даними ЕхоКГ виявлено, що у всіх хворих із ФП було відмічено 

збільшення розмірів ЛП. Найбільший розмір був констатований у пацієнтів 

першої групи, який склав (4,8±0,4) см, в той час як у контрольній групі цей 

показник дорівнював (3,3±0,5) см, р<0,05. Величина кінцевого систолічного 

обʼєму (КСО) та кінцевого діастолічного обʼєму (КДО) ЛШ у хворих із ФП, у 

яких проводиться тільки медикаментозна тактика корекції аритмії перевищувала 

показники осіб контрольної групи і складала (85,2±4,6) мл та (169,3±13,2) мл, 

р<0,05. Ударний обʼєм (УО) у першій групі дорівнював (66,3±4,3) см
3
,
 

у 

контрольній групі він становив (81,3±5,5) см
3
, р<0,05.  

Відзначено високий відсоток гіпертензії в малому колі кровообігу серед 

осіб першої та четвертої груп. Так, найнижчі значення були зафіксовані в осіб 

третьої групи (30,9±4,3) мм рт.ст., що було нижче від таких серед пацієнтів 

першої групи (48,6±6,2) мм рт.ст., та осіб четвертої групи (49,9±7,8) мм рт.ст., 

р<0,05. У цьому контексті можна відзначити і вищий відсоток гіпертрофії ЛШ 
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(ГЛШ) серед осіб першої та другої груп, яка була діагностована у 76,2% і 83,9% 

випадків, відповідно. Найбільш рідко ГЛШ виявлялась серед осіб після 

проведеної абляції 36,4%. 

Встановлено, що найвищі рівні обʼєму фракції інтерстиціального колагену 

(ОФІК) були характерні для осіб після процедури реваскуляризації міокарда 

порівняно з особами контрольної групи (7,6% проти 0,6%). Високим виявився 

вміст ОФІК і у пацієнтів другої групи, яким окрім медикаментозної терапії для 

відновлення ритму застосовувалася електрична кардіоверсія. В цій групі відсоток 

ОФІК склав 6,5%. Також засвідчено, що у хворих, яким проводилася процедура 

абляції значення ОФІК було серед обстежених груп найменшим і склало 2,9%. 

За шкалою «Hachinski Ischaemic Score» визначено, що серед хворих першої 

групи переважали особи, що набрали 7 і більше балів за шкалою, що відповідало 

судинному походженню дементивних проявів. Таких осіб серед усіх груп було 

найбільше – 71,2%. У другій та третій групах відсоток осіб із такими даними 

становив 24,0% і 18,2%, відповідно. Більше половини саме з таким етіологічним 

чинником порушень когнітивних здібностей констатували серед пацієнтів після 

проведеної реваскуляризації – 62,0% осіб. Серед осіб третьої групи (у групі, де 

відсоток інтерситціального фіброзу був найменшим за даними показника ОФІК) 

відсоток осіб із судинною деменцією був також найменшим і склав менше 20,0% 

випадків. Різниця між середніми значеннями для осіб третьої групи та 

значеннями першої і четвертої груп була вірогідна. 

Таким чином, проведені дослідження стверджують, що в осіб із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП, яким проводилися попередньо 

процедури реваскуляризації міокарда, а також застосувалася тільки 

медикаментозна тактика корекції проявів аритмії мають вищий відсоток 

судинної деменції. Після проведення процедури абляції ризик виникнення 

проявів судинної деменції, значно, менший. 

Оцінюючи ефективність застосування о-3-ПНЖК у хворих із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП доведено, що така корекція 

ОБТ дозволяє оптимізувати перебіг захворювання залежно від терапевтичних 
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підходів. Найбільш відмітна позитивна динаміка ознак серцевої недостатності 

(СН) та коронарної недостатності характерна для осіб, яким проводилася 

кардіоверсія та процедура реваскуляризації міокарда. Також корекція лікування 

позитивно впливала на загальне самопочуття та працездатність як серед осіб, 

яким для контролю за проявами захворювання використовувалися 

медикаментозні, так і процедурні (кардіоверсія та реваскуляризація) підходи. 

Позитивна динаміка характерна, в основному, для симптомокомплексу застійної 

СН, менш очевидними позитивні зрушення були для контролю АГ. 

Аналіз результатів опитування за анкетою оцінки якості життя у хворих із 

ФП «AFEQT» наприкінці періоду спостереження показав, що хворі без корекції 

ОБТ мали найнижчу якість життя як за сумарним балом, так і за всім трьома 

підшкалами. Найвища якість життя характерна для осіб після корекції ОБТ у 

групах як з виключно медикаментозною тактикою лікування, так і після 

застосування кардіоверсії. Особи після реваскуляризації міокарда та відповідної 

корекції ОБТ займали проміжне положення і мали знижену якість життя. 

Аналізуючи динаміку ЕКГ-феноменів у хворих різних обстежуваних груп, 

було констатовано, що застосована корекція ОБТ дозволяє покращити контроль 

за проявами аритмії, зокрема збільшити частоту відновлення синусового ритму 

та зменшити, в іншому випадку, кількість осіб із несприятливою 

дрібнохвильовою формою ФП. Також така корекція зменшує ймовірність 

виникнення у хворих предикторів рецидивування ФП та швидкість 

ремоделювання передсердь. 

Аналіз даних моніторування ВСР показав позитивну динаміку та зниження 

ступеня напруги регуляторних систем серця у всіх групах обстеження. 

Запропонована корекція ОБТ дозволяла знизити активацію симпатичної нервової 

системи та оптимізувати індекс Баєвського, у першу чергу, в осіб із 

медикаментозною тактикою ведення хворих та наступною корецією ОБТ. Для 

хворих після реваскуляризації та кардіоверсії були характерні високі значення 

показників «HF» і «LF». 

Було засвідчено також, що темпи ремоделювання ЛШ залежали, значною 



10 
 

мірою, від тактики ведення хворих. Додаткове застосування о-3-ПНЖК в 

індивідуально підібраних дозах дозволяло зменшити швидкість і міру його 

прогресування, зменшити величину легеневої гіпертензії, а також швидкість 

утворення ОФІК. Описаний каскад клініко-патогенетичних проявів у хворих із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП і можливість їх корекції з 

застосуванням о-3-ПНЖК на тлі ОБТ дав можливість прогнозувати більш 

сприятливий перебіг захворювання, ніж при використанні в лікувальному 

комплексі лише ОБТ. 

Результати дослідження впроваджено в практику роботи Чернівецького, 

Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, обласної 

клінічної лікарні м. Івано-Франківська, терапевтичного відділення Навчально-

наукового медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків. 

Ключові слова: фібриляція передсердь, о-3-ПНЖК, інтерстиціальний колаген, 

кардіоверсія, реваскуляризація, абляція. 

 

SUMMARY 

Ofori I.N. Perculiarities of formation and treatment of atrial fibrillation (AF), 

depending on hemodynamic, clinical and electrocardiographic (ECG) 

phenomena. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for a candidate degree in medical sciences (doctor of philosophy) in 

specialty 14.01.11 «Cardiology» (14.01.00 – Clinical medicine). – Ivano-Frankivsk 

National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2017.  

The dissertation is devoted to the study of the course of coronary heart disease 

(CHD) complicated by paroxysmal and/or persistent AF, which made it possible to 

develop new differential clinical-diagnostic approaches and to improve the tactics of 

treatment of such patients. The efficacy, safety and validity of the use of omega 3 

polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFAs) in patients with paroxysmal and persistent 

AF, as a correction of the optimal basic therapy (OBT), in individually selected doses 

for optimizing the clinical course of the disease in individuals after cardioversion, 

revascularization and ablation procedures has been revealed. Based on the obtained 
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results and conclusions, practical recommendations for the development of new 

differential clinical-diagnostic approaches and improvement of the treatment of 

patients with paroxysmal and persistent forms of AF are formulated. 

For the first time the quality of life of patients with different types of AF was 

studied, the validity of various factors and predictors of unfavorable AF course was 

assessed depending on the tactics of patients’ management. The correlation between 

clinical, electrocardiographic (ECG) and hemodynamic phenomena of AF with degree 

of left atrial fibrosis, depending on the treatment approaches was established. 

Cognitive abilities and features of the onset of vascular dementia in patients with AF 

was evaluated. An algorithm for early diagnosis of readiness for AF based on ECG 

phenomena and clinical features of patients was developed. For the first time the 

efficacy of n-3 PUFA in patients with different types of AF depending on the tactics of 

management was evaluated. 

The work is based on the results of a survey of 254 patients with paroxysmal and 

persistent AF forms. The study groups were homogeneous according to age, sex, 

severity of the disease, intensity of clinical manifestations, which became the basis for 

randomization. In the first stage of the study, all patients with paroxysmal and 

persistent forms of AF were randomized into 4 groups, depending on the tactics of 

conversion and the medical support of various forms of the arrhythmia: I) patients with 

paroxysmal and persistent forms of AF, in which for arrhythmia conversion and 

concomitant therapy applied only medication (n=132); II) patients with paroxysmal 

and persistent forms of AF that applied electrical cardioversion for the conversion of 

arrhythmia not earlier than four weeks before inclusion and which at the time of 

inclusion had rhythm disturbances (n=50); III) patients with paroxysmal and persistent 

forms of AF who underwent radiofrequency or cold ablation procedures not earlier 

than twelve weeks prior to inclusion in the study (n=22); IV) patients who had a 

history of revascularization by coronary artery bypass graft (CABG) and the method of 

stenting coronary vessels not earlier than six months before the onset (n=50). Also, at 

this stage of the survey, the first group was temporarily divided according to the 

presence of concomitant inflammatory diseases of the internal organs in order to assess 
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the role of chronic inflammation in the onset and progression of AF, as well as the 

correlation of various clinical manifestations of arrhythmia with the links of the body's 

immune response. 

At the second stage of the research, for the study of the effectiveness of n-3 

PUFA for correction therapy, all subjects were divided into the following groups: I) 

patients with paroxysmal or persistent forms of AF that used only OBT (n=48); II) 

patients with AF that corrected OBT by adding n-3 PUFA (n=46); ІІІ) patients after an 

electrical conversion of arrhythmia that was added to the treatment complex, except for 

OBT, n-3 PUFA (n=50); IV) patients with paroxysmal or persistent AF forms who 

after previous myocardial revascularization of left ventricular (LV) received n-3 PUFA 

(n=50) on the background of OBT. The dose of n-3 PUFA for each patient was 

adjusted to individual patient requirements. 

The control group consisted of 42 practically healthy persons. 

The following methods of investigation were used: general-clinical examination 

(complaints, anamnesis and objective examination), instrumental (ECG, Holter 

monitoring ECG (HM ECG) with determination of heart rate variability (HRV), 

transthoracic echocardiography (TTE)) and statistical methods. 

Clinical and instrumental characteristics of patients with paroxysmal and 

persistent forms of AF was established, depending on the tactics of conversion and the 

medical support of these forms of arrhythmia of different tactics of management. 

Significant regularities in the peculiarities of distribution of patients by age and 

gender could not be ascertained. At the same time, a certain regularity was observed in 

the prevalence of middle-aged men among patients with paroxysmal and persistent 

forms of AF. 

 In analyzing the frequency of complaints, it was found that the largest 

proportion was associated with patients with paroxysmal and persistent forms of AF in 

which medication only was used for conversion and concomitant therapy. The main 

complaints were heart failure 88.6%, dyspnea 79.6%, weakness 55.3%, irritability 

43.9%, and sleep disorders 46.9%. In the group with an electrical conversion, the 

proportion of patients with shortness of breath was 64.0%, while only a third of 
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patients complained of heart failure. 50.0% of patients in this group experienced 

palpitations. A similar distribution of complaints was noted in patients after 

revascularization: about a half of all patients noted a feeling of palpitations and 

shortness of breath. The percentage of patients with congestive phenomena was the 

highest among patients that used only medicamentous therapy and/or electrical 

cardioversion for correcting rhythm disturbances. Hepatomegaly was detected in one 

third of patients in the first and second groups. Patients after revascularization and 

ablation procedures, hepatomegaly was 10.0% and 9.1%, respectively. 

The optimal control of heart rate (HR) was achieved in 77.2% of patients 

undergoing ablation procedure. In the group of patients that underwent 

revascularization it was 56.0%, in the first and second groups – less than a half. The 

distribution between individual groups and values of arterial pressure was regular. 

Thus, among patients in the first and second groups, arterial hypertension at the time of 

the survey was found in 72.7% and 64.0% of patients respectively. A similar 

percentage was found in the fourth group. The smallest number of such patients – 

27.3% was noted in the third group. 

In the assessment of the severity of arrhythmia symptoms based on the EHRA 

scale, it was observed that the largest number of patients with a severe class of 

arrhythmia (EHRA III) was in the group of patients with AF that used only optimal 

medicamentous therapy, 21.2%. Patients with this class of arrhythmia among the 

second and fourth group were 18.0% and 8.0% respectively. In patients with AF after 

ablation procedure this figure was 4.6%. The absence of symptoms that would burden 

the daily activities was largest in the third group 54.6%, in the first and second groups, 

the proportion of such patients was 22.0% and 20.0% respectively. Thus, the most 

favorable course of arrhythmia influence on daily activities was in patients of the third 

group, the most unfavorable – in patients of the first and second groups. Patients of the 

fourth group took an intermediate position. 

In the application of the questionnaire «AFEQT» to assess the quality of life of 

patients with AF and the Tsung's scale to assess the severity of anxiety, it was 

determined that the worst indicators were typical for patients in the first and second 
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groups. The least symptoms were demonstrated by patients that underwent 

radiofrequency ablation procedure. Patients that underwent revascularization of the 

myocardium took an intermediate position. It was observed that symptoms of everyday 

activity associated with rhythm disturbance were the least difficult in patients of the 

third group. Thus, the average value of this indicator was in this group (63.3±3.4) 

points. In the first and second groups, this indicator was (51.3±3.6) and (54.2±3.4) 

points respectively. The difference between the values of the first and third groups was 

reliable. 

Indicators of the questionnaire were also characteristic, reflecting the degree of 

satisfaction with the treatment. The least satisfied with the treatment were patients in 

the first group. The best result was observed in patients of the third group, whose 

average score was 70.9±3.7 and significantly higher than that of the first group. 

Accordingly, the lowest quality of life was characteristic of those individuals who used 

only medicamentous approach to control the course of AF. The application of previous 

procedure for myocardial revascularization somewhat improved the quality of life, but 

this trend was not reliable. The highest quality of life was inherent in individuals after 

ablation procedure, which was characterized by the least number of limiting symptoms 

and satisfaction in daily physical activity. 

When ECG data was analysed, it was established that the control of heart rate 

was not achieved in all the groups under study. If the proportion of patients with 

normocardia dominated in the third 77.2% and the fourth surveyed group 56.0%, then 

in the first and second groups they were less than half. Also in the first and second 

groups there were significantly more patients with tachycardia than in the other two 

groups. Fewer than 18.2% of patients with a predominance of sympathetic influences 

were among the patients who underwent ablation. It is noteworthy that the percentage 

of patients with opposite (vagotonic influences) was also the highest in this group. 

Patients of the surveyed groups differed in amplitude of the waves «f». The largest 

percentage of patients with «small-wave» form AF was in the first and second group.  

It was noted that on the background of AF, complete blockade of the right 

branch of the HIS bundle (RBBB) and the complete blockade of the left branch of the 
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HIS bundle (LBBB) occurred most often in patients after reperfusion 36.0%, in the 

third group, such patients were only 13.6%. The frequency of RBBB among the first 

and second groups was approximately in a quarter of cases. The percentage of LBBB 

was also the highest among the fourth group. Violation of the atrial tissue was 

prevalent in patients of the first and second groups. Among the patients in the group 

that underwent ablation procedure, the mean P-Q interval was (145.6±5.3) ms, in the 

first group – (187.4±9.6) ms, p<0.05. It was noted that in the fourth and first groups the 

interval was larger compared with the control group p<0.05. One third of patients in 

almost all of the research groups noted certain signs of electrical atrial remodeling. 

Only in the third group in which such patients were twice less 13.6%. 

It was found that for patients with AF of persistent and paroxysmal forms that 

only medicamentous tactics of arrhythmia correction was applied, the tendency to 

sympatheticotonia and a focus of excitation in the atrial tissue was predominantly up to 

0.5 mV. Among the individuals of this group, ECG phenomena of conduction 

disturbance and electrical atrial remodeling were more common. For patients who 

underwent a procedure for revascularization of the myocardium, a violation of 

electrical impulses along the bundle of His and an extended average interval of «Q-T» 

was more common. 

Based on the results of echocardiography, it was found that in all patients with 

AF, there was an increase in the size of the LA. The largest size was observed in 

patients of the first group, which was (4.8±0.4) cm, while in the control group this 

figure was (3.3±0.5) cm, p<0.05. The magnitude of the end systolic volume (ESV) and 

end diastolic volume (EDV) of LV in patients with AF that medicamentous only tactic 

of arrhythmia correction was applied, exceeded those of the control group and 

amounted to (85.2±4.6) ml and (169.3±13.2) ml, p<0.05. The stroke volume (SV) in 

the first group was (66.3±4.3) cm
3
, in the control group – (81.3±5.5) cm

3
, p<0.05. 

A high percentage of pulmonary hypertension was noted among the patients of 

the first and fourth groups. Thus, the lowest value was observed in the third group 

(30.9±4.3) mm Hg, which was lower than that among patients of the first group 

(48.6±6.2) mm Hg, and fourth group (49.9±7.8) mm Hg, p<0.05. In this context, a high 
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percentage of LV hypertrophy (LVH) among patients of the first and second groups 

was observed in 76.2% and 83.9% of cases respectively. Rarely, hypertrophy of LV 

was detected among individuals after ablation (36.4%). 

It was found that high levels of interstitial collagen volume fraction (CVF) was 

characteristic for individuals after the procedure of myocardial revascularization 

compared with those of the control group (7.6% vs. 0.6%). The CVF content was also 

high in patients of the second group who, in addition to drug therapy, used electric 

cardioversion to restore rhythm.  In this group, the percentage of CVF was 6.5%. It 

was also observed that in patients who underwent ablation, the CVF value was the 

smallest among the surveyed groups and amounted to 2.9%. 

  In the analysis of «Hachinski Ischaemic Score», it was determined that among 

patients of the first group, individuals who scored 7 or more points on the scale 

dominated, which corresponded to the vascular origin of dementia manifestations. 

Such patients among this group were the most 71.2%. In the second and third groups, 

the percentage of such individuals was 24.0% and 18.2% respectively. More than half 

with exactly this etiological factor of cognitive impairment was observed in patients 

after revascularization – 62.0%. Among the third group (in the group where the 

percentage of interstitial fibrosis was the lowest according to the CVF indicator), the 

percentage of individuals with vascular dementia was also the smallest and amounted 

to less than 20.0% of cases. The difference between the mean values for individuals of 

the third group and the values of the first and fourth groups was reliable. 

Thus, the study confirmed that in patients with paroxysmal and persistent forms 

of AF, who underwent procedures for myocardial revascularization and those that used 

only medicamentous correction of arrhythmia tactics had a higher percentage of 

vascular dementia. After ablation procedures, the risk of developing vascular dementia 

was significantly less. 

Estimation of the effectiveness of the application of n-3 PUFA in the treatment 

of  patients with paroxysmal and persistent forms of AF proved that such correction of 

the OBT allowed optimizing the course of the disease depending on the therapeutic 

approaches. The most distinctive positive dynamics of signs of congestive heart failure 
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(CHF) and coronary insufficiency was typical for patients who underwent 

cardioversion and myocardial revascularization procedure. Moreover, correction of the 

treatment positively influenced the general well-being and working capacity among 

patients who applied medicamentous and procedural (cardioversion and 

revascularization) approaches to control the manifestations of the disease. Positive 

dynamics was characteristic, mainly for the symptomocomplex congestive heart 

failure, less obvious positive shift was observed for hypertension control. 

The analysis of the results of the questionnaire on the quality of life assessment 

of patients with AF «AFEQT» at the end of the follow-up period showed that patients 

without correction of OBT had a poor quality of life both for the total score and for all 

three subclasses. High quality of life was characteristic of individuals after correction 

of OBT in groups with exclusively medicamentous treatment tactics and after 

cardioversion. Individuals after revascularization of the myocardium and 

corresponding correction of OBT took an intermediate position and had a reduced 

quality of life. 

In analysis of the dynamics of ECG phenomena in patients of different study 

groups, it was ascertained that the applied correction to the OBT improved the control 

of arrhythmia, in particular, increased the frequency of sinus rhythm recovery and 

reduced otherwise the number of patients with unfavorable small-wave AF form.  In 

addition, this correction reduced the likelihood of occurrence in patients with 

predictors of recurrence of AF and the rate of atrial remodeling. 

The analysis of the HRV monitoring data showed a positive dynamics and a 

decrease in the degree of stress of the regulatory systems of the heart in all groups of 

the survey. The proposed correction of OBT allowed to decrease the activation of the 

sympathetic nervous system and to optimize the Baevsky index, firstly, in individuals 

under the medicamentous management tactics and the subsequent correction of the 

OBT. For patients after revascularization and cardioversion, high values of the 

indicators «HF» and «LF» were characteristic. 

It was also documented that the rate of LV remodeling depended to a large 

extent on the tactics of patient management. Additional application of n-3 PUFA in 
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individually selected doses allowed to reduce the rate and extent of its progression, 

reduced the magnitude of pulmonary hypertension, as well as the rate of formation of 

CVF. The described cascade of clinical-pathogenetic manifestations in patients with 

paroxysmal and persistent forms of AF and the possibility of their correction with the 

use of n-3 PUFA against the background of OBT made it possible to predict a more 

favorable course of the disease than applying only OBT in the treatment complex. 

The results of the research are implemented in practice of Chernivtsi, Ivano-

Frankivsk regional clinical cardiology dispensary, regional hospital in Ivano-

Frankivsk, therapeutic department of educational and scientific medical center 

«University clinic», Kharkiv. 

Key words: atrial fibrillation, n-3 PUFA, interstitial collagen, cardioversion, 

revascularization, ablation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АГ                 – артеріальна гіпертензія 

АКШ            − аортокоронарнарне шунтування  

АПФ             – ангіотензинперетворювальний фермент 

АТ                 – артеріальний тиск 

ВНС              − вегетативної нервової системи 

ВСР              − варіабельність серцевого ритму 

ГЛШ             – гіпертрофія лівого шлуночка 

EMI               − електромеханічний індекс 

ЕКГ               – електрокардіографія 

ЕхоКГ           – ехокардіографія 

ІМ                 – інфаркт міокарда 

ІММЛШ       – індекс маси міокарду лівого шлуночка 

ІХС               – ішемічна хвороба серця  

КДО              – кінцевий діастолічний об’єм 

КДР               – кінцевий діастолічний розмір 

КСО              – кінцевий систолічний об’єм 

КСР               – кінцевий систолічний розмір 

ЛП                 – ліве передсердя 

ЛШ                – лівий шлуночок 

ММЛШ         – маса міокарду лівого шлуночка 

о-3-ПНЖК    – омега-3-поліненасичена жирна кислота 

          ОБТ               – оптимальна базова терапія 

ОФІК             – обʼєм фракції інтерстиціального колагену  

РЧА               – радіочастотна абляція 

ПБЛНПГ      − повна блокади лівої ніжки пучка Гіса 

ПБПНПГ      − повна блокади правої ніжки пучка Гіса 

ПНЖК           – поліненасичені жирні кислоти 

СВЕ               − суправентрикулярна екстрасистола  

СРБ               − С-реактивний білок  
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СН                 – серцева недостатність 

          СТЛА            − середній тиск у легеневій артерії 

ТЗСЛШ         – товщина задньої стінки лівого шлуночка 

ТМШП          – товщина міжшлуночкової перетинки 

УЗД               – ультразвукова діагностика 

УО                 – ударний об’єм 

ФВ                 – фракція викиду 

ФП                 – фібриляція передсердь 

ХМ ЕКГ        − холтерівське моніторування електрокардіографії 

ХСН               – хронічна серцева недостатність 

ЦД                  – цукровий діабет 

ЧСС               − частота серцевих скорочень 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. ФП – одне з найпоширеніших порушень ритму серця 

в клінічній практиці, і одна з найчастіших причин госпіталізацій. Приблизно 

третина всіх звернень за медичною допомогою припадає на це порушення ритму. 

На сьогодні на цю недугу страждає близько 6 млн. європейців, і в наступні 25-30 

років очікується збільшення їх кількості принаймні в два рази [22, 107, 116, 256]. 

ФП приблизно в п’ять разів збільшує ризик виникнення інсульту мозку і вдвічі – 

загальну смертність [171, 244]. 

Незалежними факторами розвитку ФП є СН, хвороби аортального та 

мітрального клапанів, АГ, збільшення розмірів ЛП, а також ожиріння та 

обструктивного апное під час сну [32, 35, 114]. Ще одним фактором ризику є 

псоріаз, який у своїй важкій формі перебігу може у осіб молодших за 50 років 

потроювати частоту виникнення цього захворювання [36, 241]. Поширення 

ожиріння серед населення з 1980 по 2000 збільшило частоту виникнення ФП 

щонайменше на 60% у США [33, 206]. 

Дослідження з оцінки загального ризику виникнення ФП показують, що 

превалюючим фактором ризику залишається вік. Так, вивчення спільноти 

Америки та Європи допомогли зʼясувати, що кожна декада життя приблизно 

подвоює частоту виникнення цієї аритмії, і якщо у віці 50-59 вона охоплює 

менше 1% осіб, то вже в популяції 80-84 років складає більше 10%, і може 

досягати 20% у довгожителів [126, 214]. 

Особи з ФП мають в 1,7 раза вищий ризик порушення когнітивних функцій 

та вдвічі більший ризик деменції навіть після корекції антикоагулянтного 

статусу [268]. Також є свідчення, що зменшення тривалості терапевтичного вікна 

навіть під час вживання антикоагулянтів може бути причиною порушення 

мозкової діяльності [105]. Виявлений зв’язок виникнення ФП із погіршенням 

загальної якості життя, а також суттєвим погіршенням фізичної, психічної та 

соціальної активності цих хворих [216]. Проте, недостатньо вивченими, а то і 

контроверсійними залишаються дані про кореляцію між різними клінічними 
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паттернами аритмії та якістю життя хворих [216]. Так, аналіз результатів 

Канадського дослідження ФП засвідчив істотне покращення якості життя хворих 

після початку лікування. Проте воно включало в основному осіб зі збереженою 

функцією ЛШ [93]. Дослідження ж «Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of 

Rhythm Management» (AFFIRM) не виявило суттєвої різниці в пацієнтів із 

різними стратегіями лікування (контроль частоти чи ритму) [143]. 

Незрозумілими залишаються і результати нещодавніх досліджень нижчої 

частоти виникнення ФП у популяції Китаю та Японії порівняно з населенням 

США та Європи [132, 175, 181, 313]. Додаткової валідизації, а, можливо, і 

ґрунтовного перегляду потребують сучасні класифікаційні схеми ФП, які нерідко 

слабо корелюють з її клінічними паттернами. Важливими напрямками майбутніх 

досліджень залишаються генетичний поліморфізм, виявлення всіх складових 

аритмогенезу та клінічного континууму вже встановленої аритмії та плив різних 

їхніх ланок на тривалість/якість життя, соціальну адаптацію таких осіб та ризик 

ускладнень. Ціла низка дискусійних питань залишається відкритою і в сфері 

підходів до лікування та профілактики цього захворювання. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно плану наукових робіт ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» і є фрагментом науково-

дослідної роботи на тему: «Розробка методів відновного лікування та реабілітації 

хворих високого серцево-судинного ризику». Державний реєстраційний номер 

0112U003690. Дисертант є одним із співвиконавців даної НДР. 

Мета дослідження: розробка методів покращення діагностики різних 

клінічних типів ФП шляхом виявлення її взаємозв’язків  з різними ланками 

запального процесу міокарда, їх кореляцію з ЕКГ, гемодинамічними та 

клінічними феноменами, оцінка якості життя в таких осіб залежно від перебігу 

захворювання, а також ефективності о-3-ПНЖК для зниження частоти рецидивів 

аритмії та темпів її хронізації. 
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Завдання дослідження: 

1. Вивчити предиктори формування та хронізації фібриляції передсердь. 

2. Розробити алгоритм ранньої діагностики фібриляції передсердь за 

електрокардіографічними феноменами та клінічними особливостями хворих на 

фібриляцію передсердь.  

3. Оцінити роль хронічного запалення у виникненні та прогресуванні 

фібриляції передсердь, а також взаємну кореляцію різних клінічних типів аритмії 

з різноманітними ланками імунної відповіді організму. 

4. Вивчити якість життя хворих з різними типами фібриляції передсердь. 

5. Оцінити клінічний перебіг, електрокардіографічні та гемодинамічні 

феномени залежно від різної тактики ведення хворих з фібриляцією передсердь. 

6. Оцінити ефективність корекції базової терапії о-3-ПНЖК для 

попередження рецидивів аритмії та зниження частоти її ускладнень.  

Об’єкт дослідження: особливості патогенетичних механізмів виникнення, 

клініко-функціональних характеристик та ефективності лікування 

пароксизмальної форми ФП залежно від гемодинамічних, клінічних та ЕКГ 

феноменів. 

Предмет дослідження: хворі на пароксизмальну форму ФП та практично 

здорові особи. 

Методи дослідження: клінічний перебіг ФП оцінювали за 

загальноприйнятими клінічними методами (аналіз скарг, анамнезу хвороби і 

життя, об’єктивного статусу); якість життя – за «Анкетою з оцінки якості життя 

у хворих на фібриляцію передсердь» (AFEQT) [41, 263] і «Шкалою важкості 

симптомів фібриляції передсердь» (Atrial fibrillation symptom score) [41, 92]; 

когнітивні здібності – за шкалою «Hachinski Ischaemic Score» [122].   

Лабораторні методи: визначення інтинсивності запалення за показниками  

лейкоцитозу та рівнем С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові. 

Інструментальні методи: ЕКГ, ХМ ЕКГ та вивчення ВСР, ЕхоКГ, 

ультразвукове дослідження крупних судин з визначенням маси міокарда ЛШ 
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(ММЛШ) і ОФІК.  

Статистичні – статистичне опрацювання отриманих результатів проводили 

з використанням стандартного пакету програми “Statistica 7.0 for Windows” (“Stat 

Soft”, США) [4]. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше  вивчено якість життя 

пацієнтів з окремими типами ФП, оцінено валідність різних факторів та 

предикторів несприятливого їхнього перебігу, залежно від тактики ведення 

хворих. Установлено взаємозв’язок клінічних, ЕКГ та гемодинамічних 

феноменів ФП зі ступенем фіброзу лівого передсердя, залежно від проведеного 

лікування. Охарактеризовано когнітивні здібності та особливості виникнення 

судинної деменції у хворих із ФП. Установлено предиктори готовності до ФП за 

ЕКГ-феноменами та клінічними особливостями хворих. Уперше оцінено 

ефективність включення о-3-ПНЖК до ОБТ в осіб з окремими типами ФП, 

залежно від тактики ведення хворих. 

Практичне значення дослідження. Результати дослідження роблять 

суттєвий внесок у вивчення ФП на Прикарпатті та є однією з ланок виконання 

програми ВООЗ із профілактики неінфекційних захворювань. 

На основі клінічних, функціональних та лабораторних методів 

дослідження отримано дані про особливості ФП, залежно від тактики лікування. 

Розроблено підходи до оцінки та прогнозування пароксизмальної та 

персистуючої форм ФП. Розроблена тактику вторинної профілактики та 

оптимізації терапії у хворих із ФП. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджено в лікувально-діагностичний процес Чернівецького, 

Івано-Франківського обласних клінічних кардіологічних диспансерів, обасної 

клінічної лікарні м. Івано-Франківська, терапевтичного відділення Навчально-

науковиого медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків.  

Матеріали дослідження використовуються в педагогічному процесі на 

терапевтичних кафедрах Івано-Франківського національного медичного 

університету. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є науковою працею здобувача. 

Автором вибрано напрямок, об’єкт і методи дослідження. Сформульовані мета і 

завдання роботи. Самостійно здійснено підбір хворих, формування їх у групи. 

Освоєно необхідні методи дослідження. Основним є внесок автора у проведення 

клінічних та інструментальних методів дослідження, здійснення анкетування та 

опитування хворих. Статистична обробка даних, їх науковий аналіз, висновки і 

практичні рекомендації, оформлення дисертації виконано здобувачем 

самостійно. Провідною є його участь в підготовці результатів дослідження до 

друку. 

У наукових працях, що опубліковані у співавторстві, участь здобувача є 

визначальною і полягає у виконанні літературного пошуку, клініко-лабораторних 

досліджень, обробці та аналізі отриманих даних та формулюванні висновків. 

Автором впроваджені результати дослідження в клінічну практику. 

Автор висловлює щиру вдячність головному кардіологу управління 

охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації В. М. Якимчуку, 

заступнику головного лікаря А. І. Волинському, завідувачам відділень та 

лікарям-кардіологам Обласного клінічного кардіологічного диспансеру, а також 

районним кардіологам за допомогу в проведенні анкетування жителів області. 

Апробація результатів дослідження. Дисертаційна робота апробована на 

спільному засіданні терапевтичних кафедр Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались на 

67-й і 68-й наукових конференціях студентського наукового товариства Івано-

Франківського національного медичного університету. 

Публікації результатів дослідження. За матеріалами дисертації 

опубліковано 9 наукових праць, у тому числі: 4 статті у фахових наукових 

виданнях України та 1 стаття в іноземному журналі, 4 тези у матеріалах 

конгресів і науково-практичних конференцій.  
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РОЗДІЛ 1 

ФАКТОРИ РИЗИКУ, КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ 

ДЕТЕРМІНАНТИ ВИНИКНЕННЯ, ПЕРЕБІГУ ТА ОСНОВНІ 

ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ) 
 

1.1 Епідеміологія, розповсюдженість, фактори ризику та предиктори 

виникнення фібриляції передсердь  

ФП є поширеним, і одним із найбільш серйозних порушень ритму, яке 

відповідальне за значний відсоток відхилень у працездатності інвалідизуючих 

ускладнень та смертності серед населення. Його поширеність подвоюється з 

кожним десятиліттям за віком, досягаючи майже 9% у віці від 80 до 89 років. 

Нині вже можна говорити про масштаби епідемії ФП. Дані Фремінгемського 

дослідження засвідчують, що захворюваність ФП на 1000 осіб на рік у віці 64 

становить 3,1 у чоловіків, і 1,9 – у жінок; різко зростає приблизно до 19,2 у віці 

від 65 до 74 років,  і досягає 31,4 до 38 у вісімдесятирічних людей. Частота ФП 

подвоювалася з кожною декадою як у чоловіків, так і жінок. Частота ФП була на 

50,0% вищою в чоловіків, навіть після усунення інших факторів ризику ФП 

[144]. Поширеність у популяції цієї недуги складає в цілому від 0,4% до 1%, 

збільшуючись у похилому віці [109]. 

Також було зʼясовано, що серед 1924 обстежених віком 59-90 років, у 154 

осіб (8,0%) виникла ФП протягом періоду спостереження в 7,2 роки. Частота 

виникнення на 1000 осіб віком молодше 70, 70-79 і старше 80 років була 6,2, 13,0 

і 34,1, відповідно [290]. До того ж, за даними деяких авторів, поширеність ФП 

продовжує зростати. Так, з 1980 по 2001 роки її поширеність зросла до 12,6% 

[206], і  значною мірою це торкнулося осіб старшого віку [206]. 

Хоча в дослідженнях з епідеміології ФП підрахували, що поширеність цієї 

аритмії коливається від 0,5% до 1% в загальній популяції [213, 314], реальна 

поширеність ФП, ймовірно, до сих пір невідома [213, 314]. 

Популяційні дослідження, здійснені в Європі зʼясували, що близько 8,8 

мільйонів європейців мають ФП і вважається, що їхня кількість подвоїться до 
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2060 року, особливо, у дорослих 55-ти років і старше [155]. Інші дослідники 

вважають, що факторами ризику розвитку ФП є насамперед чоловіча стать і вік 

старше 40 років. Проте ці фактори ризику не відображають весь обсяг проблеми 

[314]. До того ж, розвиток ФП у пацієнтів з гострими коронарними синдромами, 

застійною СН, а також після оперативних втручань асоціюється зі значно 

більшим ризиком несприятливих серцево-судинних подій. Наприклад, аналіз 

рандомізованого дослідження TRACE показало, що ФП збільшує загальну 

смертність на 33% і в 1,31 раза ризик раптової серцевої смерті [228]. В іншому 

дослідженні Ю. Міясака і співавтори констатували, що ризик смерті у пацієнтів, 

у яких була продіагностована ФП, залишається високим упродовж перших 

чотирьох місяців [205]. Очевидно, пацієнти з ФП мають вищий ризик раптовї 

смерті, особливо, від церебро-васкулярних причин, навіть за відсутності 

клапанної патології серця [314].   

Поряд з хронічною формою ФП у деяких популяційних дослідженнях була 

також оцінена розповсюдженість пароксизмальної і персистуючої форм. Так, за 

даними Чианга та співавторів, серед 9816 обстежених пацієнтів з 831 місця в 26 

країнах 2606 (26,5%) мали пароксизмальну форму, 2341 (23,8%) – персистуючу і 

4869 (49,6%) – постійну форми [73]. У нещодавньому дослідженні з обстежених 

922 пацієнтів із ФП тільки 6,2% осіб мали пароксизмальну або персистуючу 

форми, проти 89,1% з персистуючою або постійною [182]. 

Важливе значення у виникненні та прогресуванні ФП мають супутні 

захворювання. С. Чіанг і співавтори зʼясували, що зі збільшенням частоти 

супутніх патологій таких, як СН, ІХС, клапанна патологія, наростає також 

частота переходу пароксизмальної та персистуючої форм ФП у постійну форму, 

а частота ідіопатичної форми зменшується [73]. Відомо також, що наявність 

таких факторів ризику, як АГ, цукровий діабет (ЦД) або СН суттєво збільшує 

ризик виникнення в майбутньому інсульту і тромбоемболічних ускладнень, що 

може призвести до високої смертності та збільшення медичних коштів [253]. 

Справедливими є і зворотні закономірності. Так, у дослідженнях засвідчено, що 

пацієнти з ФП через такі симптоми аритмії, як задишка, серцебиття та 
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погіршення перебігу ІХС мають втричі більший ризик СН [48, 276]. Х. Відайллет 

і співавтори довели, що ФП є незалежним предиктором більшої відстроченої 

смертності і констатували, що рання діагностика та лікування такої аритмії може 

покращувати виживання таких осіб [291]. 

Разом з клінічними предикторами виникнення і прогресування ФП на 

сьогодні виділяють і ряд інших, зокрема, параметри ЕхоКГ і ЕКГ. Давно відомо, 

що величина ЛП чітко корелює з виникненням цієї аритмії. Розмір ЛП більший 

за 4 см є фактором рецидивування ФП [106, 150, 302]. Suzuki і співавтори довели, 

що збільшення ЛП у розмірах на 10 мм асоціюється зі збільшенням ризику 

персистуючої форми ФП на 84%. Наростає на 6,5% також і тривалість 

пароксизму ФП. Ці закономірності не залежать від віку, статі та інших факторів 

ризику [272]. Інші дослідники зʼясували, що значення в конверсії 

пароксизмальної форми в персистуючу має насамперед об’єм ЛП, а не його 

діаметр [226]. 

В останні роки доведено, що найкращим предиктором рецидивування ФП 

після катетерної абляції є індекс E/e’ (E, швидкість раннього трансмітрального 

потоку крові; e’, швидкість раннього діастолічного руху мітрального кільця), 

індекс діастолічної дисфункції. Значення індексу E/e’ > 11,2 перед абляцією 

асоційоване з рецидивуванням ФП [172].   

Відповідно до досліджень М. Переза і співавторів так званий «P-індекс», 

індекс дезорганізованої передсердної деполяризації, є одним із найбільш вагомих 

предикторів для ідентифікації пацієнтів, що мають високий ризик виникнення 

ФП [232]. Вважається, що подовження часу внутрішньопередсердного і/або 

міжпередсердного проведення імпульсів, або їх непослідовне (негомогенне) 

розповсюдження є електрофізіологічними підставами для ініціації ФП. Ці 

патогенетичні механізми відображаються на зовнішній ЕКГ різною тривалістю 

зубця Р і його дисперсією (різниця між максимальною і мінімальною тривалістю 

зубця Р) [189]. Дослідження М. Батурова і співавторів засвідчило, що подовжена 

тривалість зубця Р є найбільш важливим предиктором виникнення 

пароксизмальної і персистуючої ФП упродовж 10 років спостереження у хворих 
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без розладів мозкового кровотоку. Проте у хворих, які подібні розлади вже мали, 

виникнення ФП було асоційоване в основному з прогресуванням супутньої 

серцево-судинної патології, а не електричними аномаліями серця [49].    

Поряд з порушенням провідності в ініціації аритмії має значення і 

наявність ектопій. Так, наявність типових «P на T» екстрасистол під час запису 

звичної ЕКГ чи 24-годинного ХМ ЕКГ асоціювалася з виникненням ектопічних 

вогнищ усередині легеневих вен, які часто є тригерами виникнення пароксизмів 

ФП [39, 40, 123]. Нещодавно було запропоновано використовувати комбінацію 

параметрів (розмір ЛП, ММЛШ, сигнал-середню ЕКГ Р-зубця) для 

прогнозування рецидивування ФП у хворих із пароксизмальною або 

персистуючою формами ФП після кардіоверсії [199]. 

Більшість дослідників визнають, що поряд з добрим вивченням клінічного 

перебігу і ускладнень ФП, більшість патогенетичних механізмів та етіологічних 

детермінант аритмії вивчені ще недостатньо. Найбільш важливими факторами 

ризику на сьогодні вважають старший вік, АГ, ЦД, ревматичну хворобу серця, 

клапанні захворювання серця, збільшення ЛП, ГЛШ і застійну СН. ФП часто 

асоціюється також з органічними захворюваннями серця, такими, як ІХС, 

захворювання міокарда або клапанів, частота яких, як відомо, зростає з віком. 

Також зʼясовано, що ФП, асоційована з клапанною патологією камер серця, 

пов’язана, у першу чергу, із захворюваннями мітрального клапана. У хворих на 

ІХС ФП виникає, насамперед, у чоловіків старшого віку і хворих із порушеною 

функцією ЛШ. Порушення тонусу вегетативної нервової системи (ВНС) також є 

фактором ризику в більшості пацієнтів (близько 70%) з хронічними органічними 

захворюваннями серця. Як і у випадку з іншими хронічними станами, 

залишається незрозумілим, чи є ФП причиною їхнього розвитку, чи наслідком 

[194, 207]. 

У Фремінгемському дослідженні було зафіксовано, що найчастішими 

передумовами виникнення ФП є СН, інфаркт міокарда (ІМ) та клапанна 

патологія. На долю цих захворювань припадає біля 20% випадків ФП у чоловіків 

і 31% – у жінок. Беручи до уваги значення віку та інших факторів ризику, можна 
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констатувати, що СН є найбільш вагомою причиною, збільшуючи в 4,5 раза у 

чоловіків і в 5,9 раза у жінок ризик аритмії. Клапанні захворювання серця 

збільшують ризик у 1,8 раза у чоловіків і в 3,4 раза – у жінок. ІМ незалежно 

збільшував ризик ФП у фремінгемському дослідженні тільки у 40% чоловіків. У 

жінок  після поправок на вік і супутні фактори ризику, значення ІМ збільшувало 

частоту виникнення ФП на 20% [240]. 

Згідно з даними С. Лопеза і співавторів, серед 922 хворих із ФП чіткий 

етіологічний фактор був діагностований тільки в 4,1% випадків. Якщо ж 

розглядати фактори ризику, то 80,3% осіб мали АГ, 36,4% – дисліпідемію, 38,2% 

– ЦД і 5% зловживали палінням [182]. До несприятливих факторів виникнення 

ФП зараховують також дисбаланс симпатичної нервової системи та вагальних 

впливів. М. Чої і співавтори довели в одному дослідженні, що дисбаланс 

активності різних ланок ВНС може бути причиною виникнення пароксизму ФП 

після епідуральної анестезії [74]. Переважання парасимпатичної нервової 

системи при ініціації ФП було засвідчено в деяких пацієнтів без органічної 

серцевої патології, у той час як в інших було констатоване домінування 

симпатичної ланки ВНС [74]. Інші дослідники продемонстрували, що хворі з 

адренергічним типом ФП є, зазвичай, старшого віку і мають АГ порівнювано з 

хворими з ваготонічним типом ФП [96]. 

Старший вік є фактором ризику рецидивування ФП після відновлення 

синусового ритму і швидкої трансформації пароксизмальної форми в постійну 

[89]. Больманн А. і співавтори проаналізували в цьому контексті частоту 

фібриляторних хвиль передсердь (як маркер електричного ремоделювання) та 

розмір ЛП (як маркер механічного ремоделювання). Було виявлено, що вища 

частота фібриляторних хвиль і більша систолічна площа ЛП є незалежними 

предикторами рецидивування ФП у хворих із персистуючою формою. До того ж, 

вони продемонстрували, що електромеханічний індекс (EMI) може бути 

використаний для стратифікації груп низького, середнього та високого ризику. У 

дослідженні не було хворих із рецидивами, які мали індекс EMI < -1,85 had, у той 

час як у 78% осіб з індексом EMI > -0,25 був констатований рецидивуючий 
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перебіг. Проміжний ризик рецидивування (40%) був характерний для осіб з EMI 

в межах -1,85 і -0,25 (р<0,001). Вони постулювали, що ці параметри можуть бути 

корисними для прогнозування частоти рецидивування аритмії після кардіоверсії 

[56]. 

Хворі з пароксизмальною та персистуючою формами ФП, для яких 

характерний добрий контроль за синусовим ритмом, мають менший об’єм ЛП і 

кращу скоротливість вушка ЛП, підтверджуючи визначну роль у процесах 

рецидивування власне передсердного субстратного ремоделювання [159, 297]. 

Нерідко пароксизмальна форма ФП прогресує до персистуючої або 

постійної форм. Важливу роль у цьому відіграють фактори, що спричиняють 

структурне ремоделювання ЛП. De Vos і співавтори констатували, що 

невідворотне прогресування ФП до постійної форми було характерне для 

пацієнтів молодшого віку, які мали діагностоване або приховане органічне 

захворювання серця [89]. Характерно, що інші дослідники стверджують, що 

найбільш ймовірним предиктором прогресування ФП від пароксизмальної до 

постійної форми є власне сама аритмія [186]. На ранніх стадіях ФП провокує 

виникнення електрофізіологічного, механічного й структурного ремоделювання, 

шляхом вкорочення і подовження ефективних рефрактерних періодів (збільшує 

дисперсність) передсердної тканини, пригнічення міжпередсердного та 

внутрішньопередсердного проведення імпульсів, а також втрати скоротливої 

функції вушок. Усі ці види ремоделювання є причиною рецидивування та 

прогресування пароксизмальної форми в постійні. І чим більше часу минає до 

конверсії аритмії та відновлення синусового ритму, тим важче це зробити. ФП 

провокує ФП [115, 287]. 

Подібні дані отримані й іншими дослідниками, які засвідчили, що 

найбільш вагомими предикторами хронізації ФП є власне ФП на вихідній ЕКГ, 

ЧСС, старший вік і наявність СН. Вони також продемонстрували, що різні 

стратегії ведення хворих (стратегія контролю ритму чи частоти) не були 

незалежно асоційовані з ризиком хронізації [128]. 
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Таким чином, можна констатувати, що ФП – надзвичайно актуальне 

захворювання нашого часу, у виникненні якого задіяна ціла низка факторів 

ризику, сприятливих чинників та клініко-патогенетичних механізмів. 

Залишаються недостатньо вивченими як процеси ініціації, прогресування та 

рецидивування цієї аритмії. Під питанням є генетичні передумови формування 

ФП, а також комбінації чинників, що збільшують ризик її виникнення. 

 

1.2 Патогенетичні механізми виникнення та рецидивування 

фібриляції передсердь 

ФП належить до мультифакторних захворювань. На сьогодні існує кілька 

теорій щодо механізмів її виникнення виділять дві основні: теорію множинних 

хвиль і теорію роторів. Перша стверджує, що ФП виникає внаслідок взаємодії 

множинних електричних хвиль, які взаємопідтримуються механізмами рі-ентрі 

та зіткнення хвиль деполяризації. Інша стверджує, що існує одна домінантна 

«материнська» петля рі-ентрі, котра дає початок меншим множинним дочірним 

хвилям внаслідок блоку проведення [294]. 

Прихильники гіпотези множинних хвиль деполяризації вважають, що ФП 

пов’язана з наявністю множинних петель рі-ентрі в тканині передсердь, які, 

розповсюджуючись у різні сторони та взаємно ініціюючи одна одну, є причиною 

постійної електричної активності передсердь. Згідно з даними кількох авторів, 

для підтримування хвиль рі-ентрі при ФП необхідно, щоб їх кількість була 

щонайменше шість. Вважається, що кількість таких хвиль деполяризації є 

меншою (з більшою довжиною хвилі) при великохвильовій ФП і більшою (з 

меншою довжиною хвиль) – при дрібнохвильовій ФП [257, 294]. ФП може також 

підтримуватися фокальною ектопічною активністю, яка може сама собою бути 

ритмічною, проте розпадається на дрібніші нерегулярні хвилі на ділянках 

міокарда, де не може бути підтримане проведення імпульсів у співвідношенні 

1:1. Також, поряд з їхнім значенням як «драйвера» ФП, ектопічні вогнища 

можуть бути пусковим фактором ФП, впливаючи на вразливі зони петель рі-

ентрі [52, 285]. До тригерів ФП зараховують різні чинники, проте чи буде 



35 
 

аритмія стійкою, залежить від субстрату, в якому вони діють. До них належать 

перед усім передсердні екстрасистоли (ізольовані, парні або куплети), що 

виникають у тканині передсердь або, що буває частіше, в міокардільних рукавах 

легеневих вен [123, 164, 250]. Є докази, що фокальні тригери легеневих вен 

можуть запускати короткі епізоди стійкої ФП, котра вже активує інші вразливі 

зони в легеневих венах, а це призводить до подальшого спрацювання вже цих 

тригерів і постійного рецидивування аритмії [156, 250]. 

Іншими відомими тригерами ФП є ранні потенціали постдеполяризації 

(EADs), які виникають внаслідок вторинної патологічної деполяризації 

клітинних мембран під час фаз реполяризації. Основним фактором виникнення 

«EADs» є подовження потенціалу дії мембрани, що дає можливість кальцієвим 

каналам типу «ICaL» відновитися і дозволити повторний вхід іонів кальцію в 

клітину. Клітини, в яких виникають «EADs», втягують у цей процес сусідній 

нормальний міокард, що є причиною виникнення в ньому ектопічної активності 

[44, 282]. Саме такий механізм, як вважається, є причиною виникнення ФП у 

хворих із вродженим синдромом подовженого інтервалу QT [139].  

Пізні потенціали постдеполяризації (DADs) є одним з найважливіших 

факторів ініціації фокальних передсердних аритмій. Вони виникають внаслідок 

аномального діастолічного витоку Ca
2+

 із саркоплазматичного ретикулуму. Іони 

Ca
2+

 входять у кардіоміоцити через кальцієві канали під час фази плато 

потенціалу дії, стимулюючи подальший вихід кальцію із саркоплазматичного 

ретикулуму вже всередині клітини через ріанодинові рецептори (ryanodine 

receptors; RyRs; RyR2). У нормі «RyRs» закриті під час діастоли, але можуть 

активуватися при дефектах або при перевантаженні кальцієм ретикулуму. Коли 

під час діастоли виходить з ретикулуму один іон кальцію, то він обмінюється на 

три іони позаклітинного Na
+
, що і вважається причиною виникнення «DADs». 

Застійна СН – один із найбільш відомих факторів виникнення ФП – є причиною 

перевантаження клітин іонами Ca
2+

 і виникнення «DADs» [43, 44, 99, 67, 184, 

229].  
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Ще одним фактором виникнення ФП може бути зміна тривалості періоду 

рефрактерності міокарда. Щоб виникла петля рі-ентрі, необхідний так званий 

«вразливий субстрат» або ж зони сповільненого проведення та передчасні 

ектопічні імпульси. Субстрат для виникнення рі-ентрі може бути пов’язаний зі 

зміною електричних властивостей тканини або ж структурних змін. За 

нормальних умов час проведення коротший за період рефрактерності, й імпульс 

не може ввійти в цю ділянку повторно. Імпульс від передчасного збудження 

надходить у кінці діастоли і намагається проникнути в петлю рі-ентрі. Коли 

потенціал дії знижений, зменшуючи таким чином тривалість рефрактерного 

періоду, передчасне збудження може проникнути в тканини швидше та 

ініціювати аритмію. Таким самим чином і сповільнене проведення може 

призвести до відновлення збудливості тканин (без змін потенціалу дії), і 

створення передумов для повторного входу. Комбінація таких факторів як 

збільшення розмірів передсердь та фіброз міокарда призводить до сповільненого 

проведення імпульсів, формує непроникні бар’єри для хвилі деполяризації і, 

таким чином, створює всі передумови для формування петель рі-ентрі, а це може 

призводити до ініціації та рецидивування ФП [215, 282]. Механізм рі-ентрі може 

забезпечувати стійкість ФП і шляхом створення зон тахікардії з високою 

частотою [81, 157]. 

Внаслідок ФП розвивається ремоделювання серця, яке може мати 

різноманітні прояви. Насамперед, це електричне ремоделювання. 

Електрофізіологічні властивості передсердь залежать від правильного 

функціонування іонних каналів, мембранних транспортерів, робота яких може 

порушуватися при ремоделюванні передсердь. Основними проявами 

електричного ремоделювання є знижений кальцієвий потік через канали L-типу, 

зворотний калієвий потік, у тому числі ацетилхоліновий калієвий потік, 

патологічна експресія і розподіл коннексину в місцях контактів кардіоміоцитів. 

Внаслідок електричного ремоделювання і відповідної модифікації іонних каналів 

у тканині передсердь формується патологічний субстрат з наступним 

виникненням петель рі-ентрі. Надалі через цей механізм ініціюються більшість 
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швидких передсердних тахікардій або, власне, ФП [257]. Шляхом зниження 

потенціалу дії такі зміни стабілізують рі-ентрі ротори, збільшуючи, таким чином, 

вразливість та стабільність ФП [293]. ФП пригнічує ацетилхолінові калієві 

канали, які значною мірою залежать від активності протеїн-кінази С, 

підтримуючи свою ж стабільність [191]. 

Нещодавніми дослідженнями підтверджено, що швидкі передсердні 

тахіаритмії, такі як ФП, можуть сприяти експресії залежних від кальцію, 

малопровідних калієвих каналів, що сприяє подальшій стабілізації ФП і 

коливанню потенціалу дії мембран [239]. 

Такі молекули, як коннексин 40 і коннексин 43, що локалізовані між 

кардіоміоцитами, забезпечують їх електричну неперервність. Коннексин 43, 

котрий кодується GJA1, експресується в цілому міокарді; коннексин 40 

(кодується GJA5) експресується в основному у передсердях і провідній системі. 

Порушення їх функції може також робити значний внесок у формування 

ремоделювання [46, 71, 270]. 

На сьогодні вважається, що електричне ремоделювання відповідає за такі 

клінічно важливі феномени, як рецедивування ФП після кардіоверсії, 

прогресуючу резистентність до ліків і перехід пароксизмальної форми ФП у 

персистуючу та постійну форми [257, 292]. 

Структурне ремоделювання передсердь характеризується збільшенням їх 

діаметра і розвитку тканинного фіброзу. Фіброз сприяє розвитку ФП шляхом 

порушення провідності по волокнах пучків Гіса та формуванню місцевих 

порушень проведення. Реактивний інтерстиціальний фіброз роз’єднує м’язові 

волокна, у той час як фіброз при відновленні (репаративний) заміняє загиблі 

кардіоміоцити. Обидві форми фіброзу сприяють порушенню електричної 

цілісності та повільному проведенню імпульсу. Також фібробласти можуть 

з’єднуватись з кардіоміоцитами і таким чином сприяти виникненню петель рі-

ентрі і/або ектопічної активності. Іонні канали фібробластів можуть бути 

потенційними мішенями для терапевтичного втручання як з метою відновлення 

електричних взаємодій, так і пригнічення продукування колагену  [301, 307]. До 
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того ж, вважається, що ФП сама сприяє розвитку передсердного фіброзу, що 

може бути причиною її хронізації та розвитку резистентності до терапії [60]. 

Взагалі, фіброз вважається центральним механізмом аритмогенного 

структурного ремоделювання. У тканинах накопичується колаген, здебільшого, 

як наслідок відновлювальних процесів після пошкодження чи дегенерації 

міокардіальної паренхіми. У формуванні передсердного фіброзу задіяні численні 

процеси, які є результатом взаємодії великої кількості нейрогуморальних і 

клітинних медіаторів [100]. Відомо, що фіброз передсердь зростає з віком, а 

також при розвитку СН, що було доведено як на моделях тварин, так і в людей. 

Гістологічні дослідження тканини передсердь з фіброзом у пацієнтів з ФП 

виявили в них неорганізоване розташування фібрил, що може бути причиною 

різниці в рефрактерності, ектопічних вогнищ чи локальних порушень 

провідності. Останні можуть бути механізмами збільшення частоти ФП у 

старших осіб. Також залучений був і синоатріальний вузол, в якому були 

знайдені ознаки дезорганізації та дегенерації [154, 304]. 

Також ряд досліджень показали, що до фібротичного ремоделювання 

більш чутливі власне передсердя, а не шлуночки [104]. Власне формування 

фіброзу в передсердях створює передумови для порушення локального 

проведення, що може призводити до утворення петель рі-ентрі або ж локальних 

ектопічних вогнищ [104, 257]. Б. Стамблер і співавтори запропонували, 

вивчаючи на собаках модель СН, що причиною ФП була локальна тригерна 

активність, спричинена перевантаженням клітин кальцієм і виникненням 

внаслідок цього імпульсів пізніх пост-деполяризацій. Вони зауважили, що 

кальцієві блокатори в цьому випадку (верапаміл, флунаразин) знімали ФП і 

запобігали наступним рецидивам [266]. 

На додаток до цього, Fenelon і співавтори підтвердили, що механізмом ФП 

може бути тригерна активність, зумовлена пост-деполяризаціями. Вони робили 

бі-атріальне картування  у собак з СН і виявили, що більшість пароксизмів ФП 

мають локальні механізми ініціації. Місця найбільш ранньої активації були 

розташовані в основному в передсердях і поблизу легеневих вен. Виконана в цих 
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зонах абляція, була ефективною в 67% випадків [103]. Із наведеними даними 

узгоджуються і результати інших досліджень, в яких підтверджена висока 

ефективність при ФП власне катетерної абляції [50, 124, 130, 141, 208, 234, 273, 

274]. 

Поряд з електричним та структурним типами ремоделювання, вважається, 

що вагома роль у виникненні ФП належить також і ремоделюванню ВНС. ВНС 

регулює біоелектричну активність передсердь і може сприяти ініціації та 

стабілізації ФП. Активація блукаючого нерва сприяє виділенню ацетилхоліну і 

пов’язане з цим зменшення потенціалу дії, що призводить до стабілізації роторів 

рі-ентрі. Активація бета-адренорецепторів збільшує діастолічне виділення 

кальцію, а це спричиняє утворення пізньодіастолічних імпульсів 

постдеполяризації шляхом гіперфосфорилювання RyR2s. Збільшення 

симпатичної іннервації передсердь було виявлено у хворих із персистуючою ФП 

та моделях собачих сердець з індукованими тахіаритміями [91].  

Деякі дослідження зафіксували, що ремоделювання ВНС сприяє 

формуванню петель позитивного зворотного зв’язку, що підтримує 

персистування та рецидивування ФП. Пригнічення ВНС може підвищувати 

ефективність абляцій легеневих вен при аритмії  [217]. 

Таким чином, можна підсумувати, що у виникненні та перебігу ФП задіяні 

численні патогенетичні механізми, що охоплюють як тонкі молекулярні 

взаємодії, так і порушення на тканинному та органному рівнях. І тільки повне 

вивчення всіх задіяних факторів дозволить визначати правильну тактику ранньої 

діагностики та відповідного лікування. 

 

1.3 Принципи лікування пароксизмальної та персистуючої форм 

фібриляції передсердь 

Лікування ФП, незважаючи на значні результати в цьому напрямку, є 

одним з найважчих завдань для практикуючого лікаря. На сьогодні існує дві 

основні стратегії ведення таких хворих: стратегія контролю ритму і стратегія 

контролю частоти. 
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Стратегія контролю частоти передбачає застосування ліків з 

хронотропними властивостями, електрофізіологічні або хірургічні втручання для 

зниження частоти скорочень шлуночків, що зменшує симптоматику і знижує 

ризик, пов’язаної з цим смертності. Також при цій стратегії застосовують 

відповідну антитромботичну та антикоагулянтну терапію, щоб зменшити ризик 

інсульту та інших тромбоемболічних подій. 

Стратегія контролю ритму натомість передбачає застосування електро-

імпульсної терапії, зокрема, електричної кардіоверсії, фармакологічної 

кардіоверсії, електрофізіологічних і хірургічних втручань з метою відновлення 

синусового ритму. Численні дослідження вказують, що такий підхід дозволяє 

забезпечити вищу толерантність до фізичних навантажень, кращу якість життя, а 

також знизити смертність і ризик тромбоемболічних подій з можливістю 

поступової відмови від постійної антикоагулянтної терапії [108, 188]. 

Проте не всі спроби кардіоверсії є успішними. Через рік після процедури 

близько 50% хворих мають рецидив ФП [269]. Інші дослідники зʼясували також, 

що як фармакологічна, так і електрична кардіоверсія мають подібну ефективність 

[87, 212, 286].  

Фармакологічній кардіоверсії надається перевага у випадку пароксизму, 

що триває не більше одного тижня. Для триваліших епізодів використовують, 

зазвичай, електричну кардіоверсію. Коли пацієнт поступає у відділення 

інтенсивної терапії з пароксизмом ФП, першим пріоритетним завданням є 

контроль частоти шлуночкових скорочень, а цього, залежно від гемодинамічного 

статусу хворого, можна досягти шляхом проведення ургентної електричної 

кардіоверсії або ж (у випадку стабільної гемодинаміки) призначення ліків, що 

сповільнюють ЧСС. Ургентна електрична кардіоверсія використовується, якщо в 

пацієнта з високою ЧСС є ознаки гемодинамічної нестабільності, гострої ішемії 

міокарда або ж СН, які погано контролюються медикаментами. У деяких 

випадках електрична кардіоверсія може бути використана і в гемодинамічно 

стабільних хворих, проте перевага надається все ж таки фармакологічним 

засобам. Рецидивування ФП після успішної кардіоверсії доведено й рядом інших 
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дослідників. Так, спостереження упродовж 19 місяців на «оптимальній» 

антиаритмічній терапії засвідчило, що 88% пацієнтів після успішної кардіоверсії 

мали рецидив аритмії. Відміна антикоагулянтної терапії в цей період 

відновленого синусового ритму може бути причиною тромбоемболічних подій у 

таких хворих [134]. І оскільки відновлення синусового ритму шляхом 

застосування як фармакологічної, так і електричної кардіоверсії не убезпечує 

повністю від ризику тромбоемболічних подій, особливо, якщо хворі піддаються 

лікуванню в період пізніше 48 годин, необхідна антикоагулянтна профілактика 

упродовж щонайменше 3 тижнів перед будь-якою формою кардіоверсії [151, 

168]. За даними С. С’єлендера і співавторів, електрична кардіоверсія без 

попередньої антикоагулянтної терапії може бути небезпечною у хворих, що 

мають за шкалою CHA2DS2-VASc > 1 бала [260]. До того ж, за результатами 

двох великих клінічних досліджень («AFFIRM» і «RACE») було рекомендовано 

проводити подальшу антикоагулянтну терапію у хворих після успішної 

кардіоверсії, які мають підвищений ризик тромбоемболічних подій [55, 65, 152]. 

У цих дослідженнях було також продемонстровано, що стратегія контролю 

частоти не була нижчою за ефективністю попередження смертності та 

захворюваності від серцево-судинних подій порівняно зі стратегією контролю 

ритму, і вона може бути рекомендована хворим з рецидивами ФП після 

кардіоверсії [55, 142]. До того ж, оскільки більшість великих досліджень не 

показали істотної різниці між наслідками ведення хворих за стратегіями 

контролю частоти і ритму, відновлення та підтримання синусового ритму може 

бути доцільним тільки в певних груп пацієнтів. Так, пацієнти з симптоматичним 

перебігом ФП, особливо, якщо симптоматику не вдається полегшити, 

незважаючи на контроль частоти, можуть бути кандидатами для відновлення 

синусового ритму, щоб покращити толерантність до фізичних навантажень, 

клінічний перебіг хвороби та якість життя [66, 168]. Проте, на сьогодні 

прийнятною практикою ведення хворих у клініці є вибіркова кардіоверсія з 

початковим контролем частоти та адекватною антикоагулянтною терапією, 

особливо у хворих із першим епізодом ФП і низьким ризиком рецидиву. 
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Згідно з сучасними поглядами, є чотири основних підходи до ведення 

хворих із ФП: відновлення синусового ритму фармакологічними і/або 

електричними засобами; підтримання і попередження рецидивування 

пароксизмальної або персистуючої форм ФП після успішної конверсії; контроль 

частоти скорочень шлуночків під час пароксизмальної або персистуючої форм 

ФП; попередження тромбоемболічних та інших ускладнень (таких, як 

аритмогенна кардіоміопатія) ФП [168]. 

Відновлення синусового ритму дозволяє відновити гемодинамічний внесок 

передсердь у фракцію викиду (ФВ) шлуночків, підтримувати ритмічність 

скорочень шлуночків, попередити передсердне ремоделювання [168, 187]. 

Найчастіше в практиці використовується власне хімічне відновлення (конверсія) 

синусового ритму, для чого, в основному, використовується класифікація 

Вільямса антиаритміків. Проте необхідно пам’ятати, що в близько 60% хворих із 

пароксизмом ФП синусовий ритм відновлюється спонтанно упродовж 24 годин 

або 2-3 днів [83]. Основними препаратами, що засвідчили ефективність 

порівняно з плацебо, є ібутилід, флекаїнід, дофетилід, пропафенон, аміодарон і 

хінідін [197]. Також у нещодавніх дослідженнях «Atrial arrhythmia Conversion 

Trial» (ACT) I і «ACT IV» виявлена висока ефективність при відновленні 

пароксизмів ФП внутрішньовенного введення вернакаланту гідрохлориду [246, 

267]. Препарати, зазвичай, вводять хворим внутрішньовенно під постійним 

моніторування ЕКГ, проте була продемонстрована їх хороша ефективність також 

і при пероральному введенні [292]. 

В. Фастер і співавтори у своєму дослідженні рекомендували для випадків 

тривалістю менше 7 днів рекомендують призначення пропафенону, флекаїніду, 

ібутиліду або дофетиліду як препаратів першої лінії, якщо нема протипоказань 

(відсоток відновлення синусового ритму 90%). Флекаїнід і пропафенон безпечні 

у хворих, які не мають ознак ІХС або структурних хвороб серця [111]. За даними 

January і співавторів, терапія дофетилідом не рекомендована амбулаторним 

хворим, оскільки цей препарат може подовжувати інтервал QT і провокувати, 

таким чином, виникнення тахікардії типу «torsades de pointes» або поліморфної 
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шлуночкові тахікардії. Разом з цим, у таких хворих можна використовувати 

аміодарон, який є альтернативою антиаритмікам класу Ic і може 

використовуватися у хворих із ІХС. Окрім того, аміодарон має додаткову 

перевагу: він володіє здатністю контролювати частоту скорочень шлуночків. Це 

пов’язано з тим, що аміодарон має властивості як бета-блокаторів, так і 

кальцієвих блокаторів [136]. Разом з цим, Vardas і Kanoupakis зʼясували, що різні 

форми введення аміодарону (внутрішньовенно і перорально) можуть бути різні 

електрофізіологічні властивості, і власне внутрішньовенне введення 

використовується для відновлення синусового ритму у хворих із ФП [289]. 

Електрична кардіоверсія виконується шляхом нанесення синхронізованого 

струму [219]. Таким чином синусовий ритм можна відновити залежно від 

різноманітних передумов, від 65% до 90% хворих. Виявлено, що частота 

успішних кардіоверсій є вищою при передньо-задньому розташуванні електродів 

(грудина і ліва лопаткова зона), ніж при передньо-латеральному (верхівка 

шлуночка і права підключична зона). Іншими факторами є супутні захворювання 

серця, опір тканин грудної клітки і крива струму (монофазна чи біфазна) [163]. 

Електричну кардіоверсію проводять під короткодіючою анестезією або повною 

седацією залежно від стану і рівня свідомості пацієнта. Використовують моно- 

або біфазний електричний струм. Біфазні криві потребують значно менше 

енергії, ніж при кардіоверсії монофазними струмами. Також, якщо відновити 

застосуванням монофазного струму синусовий ритм не вдалося, можна 

спробувати біфазний. До того ж, застосування біфазних струмів потребує менше 

розрядів і, відповідно, їх використання становить менший ризик потенційних 

ускладнень, а також потребує менше седативних засобів. Рекомендована 

величина розряду для біфазних струмів складає при ФП 120-200 J. Початкова 

величина розряду для монофазних струмів – 200 J [121, 209]. Можна 

використовувати додаткові розряди з наростаючою потужністю, якщо не 

вдається відновити синусовий ритм. В одному дослідженні автори зафіксували 

хорошу ефективність для лікування рефрактерної ФП розрядів високої напруги 

(720 J) [248]. Проте успішна кардіоверсія не означає тривале утримування 
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синусового ритму, тому після конверсії необхідне профілактичне призначення 

антиаритміків, які мають підбиратися індивідуально для кожного окремого 

пацієнта [42]. Варто пам’ятати, що електрична кардіоверсія може бути причиною 

минаючої елевації сегмента ST, і підвищення в крові концентрації тропонінів і 

МВ-фракції креатинінфосфокінази (СK-MB), навіть без пошкодження серця. 

Відразу після нанесення розряду можуть розвинутися екстрасистоли, 

брадикардія і навіть короткі періоди відмови синусового вузла. У хворих із 

гіпокаліємією і глікозидною інтоксикацією може виникнути шлуночкові 

тахікардія або фібриляція шлуночків. У хворих із супутніми порушеннями 

провідності нерідко розвивається загрозлива брадикардія, повна передсердно-

шлуночкова блокада або ж асистолія шлуночків. Такі пацієнти, як правило, 

мають брадиформу ФП без використання препаратів, що знижують частоту 

скорочень шлуночків. У таких випадках часом може знадобитися використання 

тимчасових водіїв ритму серця. Також при електричній кардіоверсії в деяких 

випадках ФП виникає знову через кілька хвилин або ж годин чи днів (близько 

25% випадків). Часом рецидив розвивається через кілька тижнів (близько 25% 

випадків) [288]. 

Проте, використання електричної кардіоверсії для відновлення синусового 

ритму разом із супутньою антиаритмічною терапією збільшує відсоток успішних 

конверсій. Попередня антиаритмічна терапія також покращує шанс відновлення 

ритму. Було виявлено, що у випадках резистентної ФП, попереднє навантаження 

аміодаром збільшує ймовірність відновлення синусового ритму [162]. 

Однією з важливих проблем після відновлення синусового ритму є 

попередження рецидивування ФП, яке виникає в багатьох хворих після успішної 

конверсії. У цьому контексті було зʼясовано, що хімічна кардіоверсія є менш 

ефективною (60-80% випадків), проте простішою і не такою затратною (в плані 

використання седативних засобів) [147]. Окрім того, без профілактичної 

антиаритмічної терапії, тільки близько 25% пацієнтів мають синусовий ритм 

упродовж 12 місяців спостереження після успішної конверсії ФП [162]. 
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У випадку пароксизмальної і персистуючої ФП антиаритмічна терапія, 

зазвичай, використовується для покращення шансів утримування синусового 

ритму після успішної конверсії. Cochrane і співавтори дослідили, що, 

незважаючи на високу ефективність електричної кардіоверсії, ризик 

рецидивування ФП без супутньої антиаритмічної терапії є високим [78]. 

Ефективними препаратами в цьому відношенні є аміодарон, пропафенон, 

дизопірамід і соталол, які засвідчили перевагу у порівнянні з плацебо або 

дігоксином [259]. 

Згідно з рекомендаціями «ACA/AHA/ECC», які базуються на численних 

багатоцентрових рандомізованих дослідженнях, для пацієнтів без ознак 

структурних хвороб серця можна використовувати як анти аритмічну 

профілактичну терапію першої лінії флекаїнід, пропафенон і соталол; як 

альтернативні препарати – аміодарон і дофетилід. Також рекомендується 

використовувати аміодарон у хворих із ГЛШ, дофетилід і соталол – у хворих  з 

ознаками ІХС, а аміодарон – препарат другої лінії для таких осіб. Натомість у 

всіх хворих із  хронічною серцевою недостатністю (ХСН) препаратами вибору є 

аміодарон і дофетилід. Окрім того, деякі дослідження зʼясували, що вибір 

антиаритміків повинен також враховувати їх потенційні побічні ефекти [34, 42]. 

Також необхідно враховувати і ряд предикторів, що дозволяють 

спрогнозувати резистентність до відновлення синусового ритму і подальшого 

утримування синусового ритму. До них, на сьогодні, зараховують старший вік, 

значну тривалість аритмії, АГ, клапанні і органічні захворювання серця [34]. Cox 

і співавтори до факторів ризику рецидиву ФП відносять часті пароксизми, 

жіночу стать і супутню патологію серцево-судинної системи [161]. Дослідження 

також свідчать, що у хворих із персистуючою ФП рецидиви аритмії виникають 

найчастіше у ранній після кардіоверсії період. До предикторів рецидивування 

зараховують тривалість аритмії більше 1-3 роки, вік старше 60-65 років, розмір 

передсердь більше 55 мм за даними ЕхоКГ і наявність ревматичної хвороби 

серця [159]. 
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Також було виявлено, що після відновлення електричної функції 

передсердь їх механічна функція може не відновлюватися одночасно («atrial 

stunning») після кардіоверсії, що може бути причиною виникнення у таких 

хворих тромбоемболічних ускладнень [34]. Найчастіше вони трапляються в 

межах 10-ти днів після кардіоверсії у хворих, в яких не була проведена 

попередньо адекватна антикоагулянтна терапія. Ризик тромботичних ускладнень 

істотно зменшувався (<1%), якщо хворим проводилася антикоагуляція 4 тижні до 

і 4 тижні після кардіоверсії [37].  

Відсутність тромбів у ЛП або вушку становить, як правило, низький ризик 

тромбоемболічних ускладнень [37]. Ряд інших досліджень засвідчують, що 

наявність структурної патології серця є фактором ризику рецидиву ФП і 

поганого прогнозу [51]. Тому у підходах до лікування таких хворих та вибору 

методу кардіоверсії (електричної або хімічної) необхідна скрупульозна селекція. 

За дослідженнями Тілемана і співавторів рецидиви ФП виникають найчастіше в 

перші тижні після кардіоверсії [277]. Ранні рецидиви ФП у цей період пов’язані з 

порушеннями електрофізіологічних властивостей передсердь, в той час як пізні, 

очевидно, – з структурними хворобами серця. Такий розподіл пов'язаний, 

ймовірно, з процесами електричного (ранні рецидиви) і механічного (пізні 

рецидиви) ремоделювання [86, 98, 117]. Із огляду на електрофізіологічні 

механізми предикторами виникнення рецидивів ФП вважаються передсердні 

екстрасистоли з коротким інтервалом зчеплення [264]. Це пов’язано, як 

вважається на сьогодні, з тим, що передсердні екстрасистоли з коротким 

інтервалом зчеплення змінюють рефрактерний період настільки, щоб могли 

виникнути малі петлі рі-ентрі [70, 296].  

В інших дослідженнях вивчалася прогностична значимість частоти ФП і 

деяких параметрів ЛП під час ЕхоКГ. Частоту ФП можна оцінити за допомогою 

звичайної ЕКГ, використовуючи техніки спектрального аналізу. У цьому 

контексті вважається, що частота ФП відображає рефрактерність передсердь і 

може бути надійним маркером прогнозування рецидивів аритмії після 

відновлення синусового ритму [68, 201]. Із цим узгоджуються і дані інших 
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авторів, які засвідчили, що у хворих із вищою частотою ФП відсоток рецидивів 

вищий [56, 57]. У своєму дослідженні А. Больман і автори продемонстрували, що 

комбінація таких факторів, як частота ФП і систолічна площа ЛП є факторами 

ризику раннього рецидивування аритмії після успішної кардіоверсії [56]. Хоча 

варто відмітити, що частота ФП істотно варіює і залежить від віку і тривалості 

аритмії. Нижчі частоти ФП вказують на вищі шанси спонтанного відновлення 

синусового ритму протягом 24 годин [131].  

ФП часто супроводжується тахікардією шлуночків, що призводить до 

погіршення якості життя і загостренням ознак недостатності кровопостачання. 

Лікувальна тактика, що передбачає контроль ЧСС спрямована на зменшення 

таких проявів, що описується часто як тахікардитична кардіоміопатія [97, 120]. 

До того ж, ряд проспективних досліджень показали, що у вибраних пацієнтів 

тактика контролю частоти шлуночків разом з відповідною антикоагулянтною 

терапією має такі ж переваги, що і тактика контролю ритму [55]. Контроль ЧСС 

досягається в більшості випадків застосуванням медикаментів, що сповільнюють 

проведення імпульсів через AV-вузол (препарати з негативною хронотропною 

активністю). Іншими методами є абляція AV-вузла й імплантація штучного водія 

ритму. Варто пам’ятати, що ліки, котрі сповільнюють проведення імпульсів 

через AV-вузол, протипоказані у хворих із додатковими шляхами проведення 

(наприклад, синдром WPW), так як вони можуть збільшити частоту шлуночків, а 

це може призвести до нестабільності гемодинаміки або ж розвитку фатальних 

шлуночкових аритмій [47]. 

Вибір відповідних медикаментів повинен базуватися на віку, способу 

життя, вихідної ЧСС, наявності супутніх захворювань та протипоказань. 

Найчастіше використовуються недигідропіридинові блокатори кальцієвих 

каналів (верапаміл і дилтіазем), бета-блокатори (атенолол, пропранолол, 

метопролол, есмолол) і дігоксин – самостійно або в комбінаціях. Інколи для такої 

мети використовується аміодарон. А. Ханд і співавтори припускають, що 

використання бета-блокаторів має перевагу, оскільки асоціюється з нижчою, 

порівняно з іншими ліками, смертністю [148]. Історично дігоксин упродовж 
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багатьох років був препаратом вибору, проте Р. Фарші і співавтори доказали, що 

його монотерапія не така ефективна для контролю ритму шлуночків при ФП, 

оскільки він не попереджує зростання частоти під час фізичних навантажень. 

Кращою у цьому відношенні є комбінація дігоксину з бета-блокаторами [101]. У 

хворих зі стабільною гемодинамікою та пароксизмом ФП перевага надається не 

дігоксину, а блокаторам кальцієвих каналів або бета-блокаторам, оскільки дія 

останніх починається швидше (3-7 хвилин). Також доведено, що зазначені групи 

препаратів більш ефективні у хворих без дисфункції ЛШ, особливо у хворих із 

гіперадренергічними станами. Натомість у хворих із СН перевага надається 

аміодарону або дігоксину [176]. У хворих із супутніми захворюваннями легень 

перевага надається блокаторами кальцієвих каналів – верапамілу або дилтіазему 

[47]. Хоча цільова ЧСС потребує подальших вивчень, деякі автори 

запропонували в спокої ЧСС менше 90 ударів на хвилину і менше 110 ударів на 

хвилину під час легких і помірних навантажень. Найбільш оптимальним 

підходом для контролю ЧСС має бути 24-х годинне ХМ ЕКГ [113, 265].  

Таким чином, незважаючи на численні дослідження та рекомендації щодо 

лікування ФП, єдиної тактики ведення таких пацієнтів на цей час не визначено. 

Поряд з іншим, залишається невирішеним питання використання в лікуванні 

зазначеної аритмії так званої апстрім терапії, яка передбачає використання, разом 

з іншими засобами, і поліненасичених жирних кислот. 

 

1.4  Роль поліненасичених жирних кислот у терапії фібриляції 

передсердь 

Нещодавно поряд з антиаритмічними засобами був засвідчений 

позитивний вплив і апстрім-терапії поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) на 

перебіг та частоту рецидивування ФП. Жирні кислоти є невід’ємними 

складовими клітинних мембран. Традиційно їх поділяють на насичені і 

ненасичені, а також на коротко- (менше ніж 6 вуглецевих атомів), середньо- (6-

12 вуглецевих атомів) і довголанцюгові (більше 12) жирні кислоти. На відміну 

від насичених, ПНЖК мають множинні подвійні зв’язки між їхніми вуглецевими 
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атомами. На думку А. Ліф і співавторів, ПНЖК забезпечують основні біофізичні, 

структурні і динамічні властивості нормальних клітинних мембран [169]. 

Основними представниками ПНЖК є омега-3 (о-3-ПНЖК) і омега-6 (о-6-ПНЖК) 

кислоти, що належать до довголанцюгових і мають подвійні зв’язки  в позиції С3 

і С6, відповідно [211].  

о-6-ПНЖК зустрічається у формі ліноленової кислоти в рослинних оліях, 

котра може переходити в арахідонову кислоту, у той час як о-3-ПНЖК є у формі 

альфа-лінолеєвої кислоти в рослинних оліях і у формі ейкозопентаєнової (ЕРА) і 

докозогексаєнової кислот (DHA)  в оліях морських рослин та тварин [80]. В 

організмі ЕРА і DHA можуть бути синтезовані з альфа-лінолеєвої кислоти тільки 

в обмежених кількостях, і тому їх концентрація значною мірою залежить від 

раціону [58]. о-3-ПНЖК є невід’ємною складовою клітинних мембран 

кардіоміоцитів, де вони обумовлюють не тільки стабілізуючі ефекти, але і 

безпосередні електрофізіологічні впливи на такі іонні канали, як INa, IKur, IKAch, Ito, 

та ICa,L, а також  Na
+
/Ca

2+
-транспортери, котрі, як відомо, відіграють значну роль у 

патогенезі ФП [173, 254]. Відомо, що о-3-ПНЖК вбудовуються в клітинні 

мембрани доволі повільно, що необхідно мати на увазі, визначаючи термін їх 

застосування, оскільки настання їх протективного ефекту потребує значного 

часу. Також цим можна пояснити певною мірою і ріницю в частоті розвитку 

рецидиву ФП після кардіоверсії та застосування ПНЖК у дослідженнях різних 

авторів  [53, 218].  

Р. Меткальф і співавтори продемонстрували, що додавання до раціону 

риб’ячого жиру в людей призводить до прогресуючого збільшення концентрації  

EPA, DHA і загальних о-3-ПНЖК у клітинних мембранах передсердь, у той час 

як концентрація о-6-ПНЖК (переважно у формі арахідонової кислоти) 

реципрокно зменшується [198]. Найбільш відомим ефектом о-3-ПНЖК є 

зменшення концентрації тригліцеридів у сироватці, хоча таке зниження чітко не 

відображається на покращенні клінічного перебігу серцево-судинної патології  

[77, 243]. Проте, одним з відмітних клінічних ефектів о-3-ПНЖК є їх 

антиаритмічна активність, а також чудовий профіль безпеки. Відомо, що у 
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патогенезі ФП беруть участь цілий ряд патологічних механізмів: запалення, 

оксидативний стрес, ендотеліальна дисфункція, зміни тонусу ВНС, фіброз і 

ішемія. Нещодавні дослідження засвідчили, що о-3-ПНЖК здатні модулювати 

тою чи іншою мірою всі вказані механізми, що і обумовлює їх використання як 

апстрім-терапії. За даними ряду експериментальних досліджень о-3-ПНЖК 

обумовлюють такі електрофізіологічні ефекти, як стабілізація клітинних 

мембран (шляхом тривалої інактивації швидкого зовнішнього натрієвого каналу, 

що призводить до подовження рефрактерного періоду та захищає від 

шлуночкових аритмій та зумовленої цим раптова серцева смерть), 

антифібротична, протизапальна і антиоксидантна активність, що може впливати 

на ймовірні патогенетичні ланки формування та прогресування ФП [84, 247]. 

Вважається, що вплив о-3-ПНЖК на іонні канали мембран кардіоміоцитів 

зумовлює основний захисний ефект при лікуванні ФП. Їх ефективність може 

відрізнятися залежно від того, наскільки швидко зростає їх концентрація в крові. 

У клітинних мембранах передсердь ЕРА і DHA здатні пригнічувати  INa шляхом 

зміщення його потенціалу в сторону негативного заряду і подовжуючи час його 

інактивації в стані спокою [90, 173]. Разом з  цим, ПНЖК володіють здатністю 

моделювати кальцієві канали L-типу (ICa-L) і значно пригнічувати Na
+
/Ca

2+
-

транспортер (NCX1), що, можливо, є одним з найбільших захисних ефектів від 

летальних аритмій [242, 303]. До того ж, на моделі передсердь щурів після 

додавання в дієту ПНЖК були відмічені зміни у фосфоліпідах клітинних 

мембран. Виявлені менші зрушення концентрації кальцію в середині клітини та 

нижча частота виникнення пізніх пост деполяризацій, що може відігравати 

істотну роль у виникненні рецидивів ФП [230]. Також о-3-ПНЖК можуть 

впливати на канали, що активуються механічною деформацією мембран. На 

моделі передсердь щура продемонстровано збільшення комплаєнсу мембран 

після навантаження о-3-ПНЖК  [135, 249].  

 Накопичується все більше доказів про роль запалення в патогенезі ФП. 

Хоча деякі дослідники стверджують, що запалення є причиною ФП, проте 

більше досліджень вказують на те, що вони взаємопов’язані  [110, 119, 125, 129, 
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174]. Шляхом активації таких транскрипційних факторів як рецептори 

пероксисом (PPARs) і ядерний фактор каппа B (NFκB), о-3-ПНЖК здатні 

регулювати метаболізм клітин, їх взаємодії та клітинні реакції, у тому числі і 

запалення. Додавання жирних кислот до раціону здорових добровольців 

зменшувало продукцію тумор-некротичного фактора альфа (TNFα), 

інтерлейкіну-1β (IL-1β), IL-6 і інших факторів росту моноцитами та 

мононуклеарними клітинами, що були первинно стимульованні введенням 

бактеріального ендотоксину [281]. Зміни структури клітинних мембран під 

впливом о-3-ПНЖК відображаються на продукції й активності ейкозаноїдів та 

ейкозаноїдоподібних медіаторів, що продукуються з арахідонової кислоти 

(простагландини, тромбоксани і лейкотрієни) та добре вивчені в процесах 

запалення та при імунітеті [45, 61]. Так, після оперативних втручань на серці 

частота виникнення пост операційних ФП напряму корелювала з концентрацією 

прозапальних цитокінів та лейкоцитозу. При їх зростанні ризик ФП також 

збільшувався. Додавання о-3-ПНЖК зменшувало запальну відповідь та частоту 

ФП [310]. Інші дослідження вивчали частоту рецидивування ФП після 

кардіоверсії. Попередні дані рандомізованого дослідження, у якому 199 

пацієнтам з рецидивами персистуючої ФП додавання 1 г в день о-3-ПНЖК 

істотно зменшувало рецидивування аритмії порівняно з плацебо протягом 1-го 

року (40% versus 72%; p=0,007) [218]. Проте варто зазначити, що така 

розбіжність результатів досліджень, що вивчали ефективність ПНЖК, була 

модель-залежною [84]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що застосування ПНЖК є 

перспективним напрямом лікування ФП, проте їх роль та ефективність в окремих 

групах пацієнтів потребує подальшого вивчення. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРА, ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Науково-дослідницька робота виконувалася на базі клінічної лікарні Івано-

Франківського національного медичного університету та Івано-Франківського 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру в 2010-2016 роках. 

Робота базується на детальному клініко-функціональному обстеженні 254 

хворих на пароксизмальну та персистуючу форми ФП залежно від 

гемодинамічних, клінічних та ЕКГ феноменів, аналізі показників добового 

моніторування ЕКГ, даних опитування для оцінки якості життя, а також 

результатах обстеження 42 практично здорових осіб. 

Відповідно до поставленої мети та сформованих завдань була розроблена 

структура дослідження, яка включала три етапи. 

На першому етапі була розроблена клінічна карта клінічного обстеження 

хворих для оцінки особливостей виникнення, анамнестичних даних формування 

та перебігу різних типів ФП. Також у всіх хворих були застосовані (первинно 

перекладені, адаптовані та валідизовані відповідно до особливостей умов 

проживання та національного менталітету) «Анкета з оцінки якості життя у 

хворих на фібриляцію передсердь» (AFEQT) [41, 263] і «Шкала важкості 

симптомів фібриляції передсердь» (Atrial fibrillation symptom score) [41, 92]. На 

основі аналізу первинних клініко-анамнестичних даних, особливостей 

об’єктивного статусу, вивчення медичної документації, а також оцінки 

актуальних ЕКГ були виділені чотири дослідні групи. Першу склали хворі з 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП, у яких для конверсії та 

супутньої терапії використовувались тільки медикаментозні засоби. До другої 

ввійшли особи, яким для конверсії аритмії була використана електрична 

кардіоверсія не раніше чотирьох тижнів до моменту включення і які на момент 

включення мали порушення ритму. Третю дослідну групу склали хворі, які 

пройшли процедуру радіочастотної або холодової абляції не раніше дванадцяти 

тижнів до моменту включення у дослідження. Нарешті в четверту дослідну групу 
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були включені особи, яким в анамнезі було проведено процедуру 

реваскуляризації як методом АКШ, так і методом стентування коронарних судин 

не раніше шести місяців до моменту включення. Всі особи дослідних груп на 

момент включення в дослідження мали пароксизмальну або персистуючу форми 

ФП. Варто також відмітити, що відбір пацієнтів в дослідження відбувався 

відповідно до критеріїв включення: вік від 18 до 75 років, згода пацієнта на 

участь в дослідженні та підписання ним наданої форми інформованої згоди, 

комплаєнс хворого, наявність клінічних, лабораторних та інструментальних 

критеріїв ФП згідно з протоколом надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Кардіологія». В дослідження були включені хворі з ХСН, що сформувалася 

внаслідок ФП, а також супутніх АГ та ІХС І-ІІБ стадій (згідно з класифікацією 

Українського товариства кардіологів (2000)) та І-ІІІ функціональними класами 

(за Нью-Йоркською асоціацією серця). 

До критеріїв виключення були віднесені: хворі з перманентною та 

постійною формами ФП, гострим ІМ, а також високими функціональними 

класами стенокардії, запальними захворюваннями оболонок серця. Виключались 

також пацієнти, у яких виникнення ФП було спровоковано очевидними 

розладами функціонування ендокринної системи і/або клінічно значимою 

клапанною патологією. Наявність вірусного гепатиту В чи С, або позитивні 

маркери вірусних гепатитів В чи С, підтвердженого цирозу чи раку печінки, 

наркотична та алкогольна залежність, ВІЛ-інфекція, соматична патологія в стані 

декомпенсації, онкологічні захворювання було підставою для виключення з 

дослідження. За результатами нашого дослідження визначені особливості різного 

клінічного перебігу ФП залежно від тактики конверсії та медикаментозного 

супроводу різних форм аритмії, а також сформована необхідність для виділення 

окремих клінічних типів ФП. 

Також на цьому етапі дослідження перша дослідна група була тимчасово 

розділена відповідно до наявності супутніх запальних захворювань внутрішніх 

органів з метою оцінки ролі хронічного запалення у виникненні та прогресуванні 

ФП, а також взаємної кореляції різних клінічних проявів аритмії з ланками 
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імунної відповіді організму. На цьому етапі проводили комплекс клініко-

функціональних і лабораторних досліджень хворих, включаючи дослідження 

маркерів фіброзу, предикторів «зриву» синусового ритму та часу до виникнення 

аритмії. За результатами цього етапу розроблені клініко-діагностичні предиктори 

формування та хронізації ФП, вивчено взаємозв’язок клінічних, ЕКГ та 

гемодинамічних феноменів ФП зі ступенем фіброзу камер серця і, особливо, ЛП.  

На другому етапі дослідження за результатами першого етапу аналізували 

клінічну ефективність корекції ОБТ шляхом додаткового застосування препарату 

о-3-ПНЖК протягом 6 місяців залежно від різних клінічних, ЕКГ та 

гемодинамічних феноменів ФП.  

Усього проаналізовано піддано результати обстеження 254 хворих на 

пароксизмальну або персистуючу форми ФП, які відповідали критеріям 

включення та виключення. На першому етапі дослідження першу дослідну групу 

склали 132 особи, корекція порушень ритму у яких відбувалась тільки 

медикаментозними засобами. У другу групу (після електричної конверсії) 

ввійшли 50 осіб. Третю та четверту дослідні групи (після процедур абляції та 

реваскуляризації відповідно) склали 22 і 50 пацієнтів, відповідно.  

Для проведення порівняльного аналізу цього етапу дослідження перша 

дослідна група була розділена на дві підгрупи: ФП без (48 хворих) та з супутніми 

запальними захворюваннями внутрішніх органів (73 хворих), що були 

верифіковані за загальноприйнятими клінічними та функціональними 

методиками (рис. 2.1). Захворювання дихальної та сечовидільної системи 

складали приблизно однакову частку, 16,4% і 17,8%, відповідно. Найбільше у цій 

групі було виявлено випадків захворювання травної системи. Четверта частка 

хворих страждала від недугів опорно-рухового апарату. Варто відмітити, що всі 

захворювання носили хронічний характер, і на момент включення в дослідження 

не було виявлено ознак загострення.  

На другому етапі дослідження з метою вивчення ефективності корекції 

терапії за допомогою препарату о-3-ПНЖК було сформовано наступні чотири 

дослідні групи. 
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Рис. 2.1. Розподіл дослідної групи на ІІ етапі дослідження за супутніми 

запальними захворюваннями внутрішніх органів. 

 

Перша дослідна група включала 48 осіб з пароксизмальною або 

персистуючою формами ФП, у яких використовувалася тільки ОБТ. Друга група 

включала 46 осіб з ФП, яким була проведена корекція ОБТ шляхом додавання 

препарату о-3-ПНЖК в індивідуально підібраних дозах. Третю та четверту 

дослідну групи склали особи після електричної конверсії аритмії (50 пацієнтів) 

та попередньої реваскуляризації міокарда ЛШ (50 пацієнтів), яким для корекції 

ОБТ також використовувалися о-3-ПНЖК в індивідуально підібраних дозах. 

Контрольну групу склали 42 практично здорові особи на всіх етапах 

дослідження.  

 Оптимальна базова терапія, що використовувалася у хворих на всіх етапах 

спостереження, мала індивідуальний характер як стосовно підбору терапії, так і 

стосовно дозового режиму. В більшості пацієнтів схема лікування включала 

антитромбоцитарні препарати, антикоагулянти прямої та непрямої дії, препарати 
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із антиаритмічними властивостями. Варто відзначити, що в основному для 

хімічної корекції використовувався кордарон і/або пропафенон в індивідуально 

підібраних дозах. Для контролю АТ використовувались інгібітори 

ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) та блокатори рецепторів 

ангіотензину ІІ. Для контролю ознак СН додавались діуретичні засоби і дігоксин. 

Переважна більшість пацієнтів перебувала також на терапії статинами. Схема 

медикаментозних підходів нерідко змінювалася лікарем-куратором у межах 

періоду спостереження. 

Розподіл обстежених хворих на ФП за віком та статтю на першому етапі 

дослідження поданий у табл. 2.1. Варто вказати, що як дослідна, так і контрольна 

групи були релевантні за віковим та гендерним розподілом. У обох групах 

переважали в загальному пацієнти чоловічої статі, проте розподіл за окремими 

віковими категоріями мав певні особливості. Так, серед вікової категорії «60 

років і більше» у дослідній групі переважали жінки. Їх в цій групі було 73,6%. У 

відповідній підгрупі контрольної групи кількість чоловіків та жінок була рівна. 

Основна кількість хворих дослідної групи припали на вікові категорії «40-55 

років» та «60 і більше років». Кількість осіб молодого віку (до 40 років) як в 

дослідній, так і контрольній групах не перевищувала 10%. Були характерні й 

інші закономірності. У всіх хворих проводили вивчення скарг, анамнезу, 

об’єктивного обстеження та результатів ряду додаткових методів дослідження. 

Всі дані заносили до спеціально розробленого протоколу.  

Переважна частка пацієнтів були доставлені в стаціонар каретою швидкої 

допомоги; близько третини хворих звернулися за допомогою самостійно, або 

були направлені лікарями первинної ланки надання медичної допомоги: з 

поліклінік, приватних консультативних закладів.  

При оцінці анамнезу вивчали наявність супутніх захворювань, обтяжуючих 

факторів ризику. Зокрема, для стратифікації ризику порушення мозкового 

кровотоку використовувалась шкала CHA2DS2-VASc [64, 180]. 
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Таблиця 2.1 

Розподіл обстежених контрольної та дослідної груп  

за віком і статтю на першому етапі дослідження 

Вік 

Всього у  

дослідженні 

(n=296) 

Контрольна  

група  

(n=42) 

Дослідна  

група 

(n=254) 

жін. чол. жін. чол. жін. чол. 

21-39 

років 

6 

(4,9%) 

11 

(6,4%) 

1 

(5,9%) 

2 

(8,0%) 

2 

(1,9%) 

6 

(4,1%) 

40-59 

років 

49 

(39,8%) 

84 

(48,5%) 

5 

(29,4%) 

7 

(28,0%) 

26 

(24,5%) 

85 

(57,4%) 

60 і 

більше 

років 

68 

(55,3%) 

78 

(45,1%) 

11 

(64,7%) 

16 

(64,0%) 

78 

(73,6%) 

57 

(38,5%) 

Всього 
123 

(41,6%) 

173 

(58,4%) 

17 

(40,5%) 

25 

(59,5%) 

106 

(41,7%) 

148 

(58,3%) 

Примітки: 1. Вказана абсолютна кількість хворих. 

2. У дужках подано відсоток до абсолютної кількості обстежених. 

 

Важкість клінічних проявів, зумовлених аритмією, оцінювали за шкалою 

EHRA (Європейська асоціація серцевого ритму) [63]. Розподіл осіб дослідних 

груп за шкалою ризику CHA2DS2-VASc на першому етапі дослідження був такий 

(рис. 2.2). Так, було констатовано відсутність осіб з низьким ризиком у першій 

дослідній групі та практично поодинокі випадки серед осіб другої та четвертої 

дослідних груп. Натомість частка таких пацієнтів серед осіб третьої дослідної 

групи (після проведення процедури абляції) складала 18,2%. Варто відмітити й 

іншу закономірність. У цій же групі був найнижчий відсоток осіб з високим 

ризиком (27,3%). А в четвертій групі їх було практично вдвічі більше – 46%. 

Найбільша частка осіб з високим ризиком порушення мозкового кровообігу за 

результатами шкали CHA2DS2-VASc була в першій та другій групах, 79,5% і 

68,0%, відповідно. Частка хворих, у яких було констатовано середній ризик була 

найнижчою також в обох цих групах. Можна підсумувати, що найбільший ризик 

порушень мозкового кровотоку мали пацієнти першої та другої дослідних груп. 

Натомість хворі після проведення процедури абляції мали нижчий ризик.  
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Рис. 2.2. Розподіл осіб дослідних груп за шкалою CHA2DS2-VASc на 

першому етапі дослідження. 

 

Для оцінки важкості симптомів аритмії використовувалась шкала «EHRA», 

де І клас свідчив про відсутність симптомів, які би обтяжували повсякденну 

діяльність; клас II – наявність легких симптомів, які не порушували звичайну 

щоденну активність; клас III – наявність важких симптомів, які порушували 

звичайну щоденну активність та клас IV – наявність інвалідизуючих симптомів, 

які виключали звичайну щоденну активність. Аналіз даних виявив, що серед 

досліджуваних третьої та четвертої дослідних  груп не було осіб з симптомами, 

які би унеможливлювали повсякденну діяльність («EHRA IV») (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Розподіл осіб дослідних груп за шкалою важкості аритмії «EHRA» 

на першому етапі дослідження. 

 

Найбільше осіб з класом важкості аритмії («EHRA ІІI») було в першій 

дослідній групі (особи з ФП, у яких використовувалась тільки оптимально 

підібрана медикаментозна терапія), 21,2%. А от осіб з таким класом серед 

досліджуваних другої та четвертої груп було 18,0% і 8,0%, відповідно. В третій 

дослідній групі (ФП після проведеної процедури абляції) таких осіб було 4,6%. 

Варто відмітити, що відсутність симптомів, які би обтяжували повсякденну 

діяльність, у третій дослідній групі було найбільше, 54,6%. У той же час, в 

першій та другій дослідних групах частка таких пацієнтів складала 22,0% і 

20,0%, відповідно. Були констатовані й інші закономірності. Таким чином, 

можна констатувати, що найбільш сприятливий перебіг (у сенсі впливу на 

повсякденну активність) аритмія мала в дослідних третьої групи, найбільш 

несприятливий – в осіб першої та другої груп. Пацієнти четвертої групи займали 

проміжне положення.  
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Додатково у всіх обстежуваних оцінювали шкалу «Hachinski Ischaemic 

Score» [122, 140, 149]. Шкала складається з 13 оціночних суджень, які 

характеризують особливості формування та перебігу деменції. Кожне із суджень 

оцінюється від 1 до 2 пунктів. Шкала є корисною для оцінки типу деменції та 

розмежування між судинним типом та деменцією, що протікає як хвороба 

Альцгеймера. При значеннях менше/рівне 4 бали тип оцінювали як хворобу 

Альцгеймера. При перевищенні 7 балів констатували порушення когнітивних 

здібностей судинного ґенезу. При валідизації шкали вона показала чутливість та 

специфічність для такого розмежування 89% [122]. 

Поряд з цим проводили опитування досліджуваних за допомогою «Анкети 

з оцінки якості життя у хворих на фібриляцію передсердь» (AFEQT 

Questionnaire) [41, 263]. Опитувальник пропонували заповнити всім пацієнтам 

перед збиранням анамнезу, оцінкою скарг та об’єктивного статусу. У загальному 

він складається з 20 запитань, в якому питання 1-18 сформовані як оціночні 

судження в градації від 1 («Анітрохи не…») до 7 балів («Дуже сильно…»). 

Питання 19-20 відносяться до задоволення пацієнтом перебігу лікування. 

Вираховування значення опитувальника AFEQT проводили за такою формулою. 

 

Загальна оцінка стану за опитувальником:  

100 – [(загальна сума балів – кількість питань, на які отримано відповідь) 

/(кількість питань, на які отримано відповідь Х 6)] Х 100 

 

Оцінку стану за підшкалами опитувальника проводили таким самим 

чином. Виділяли 3 підшкали: «Симптоми» – питання 1-4, «Щоденна активність» 

– питання 5-12 та «Оцінка ефекту від лікування» – питання 13-18. Підрахування 

балів за питаннями 19-20 здійснювали окремо. 

Отриману суму балів для кожного пацієнта інтерпретували наступним 

чином. Загальна сума балів приймала значення від «0» до «100», де значення «0 

балів» оцінювали як надзвичайне погіршення якості життя (коли опитуваний 

відповів на всі запитання «Дуже сильно погіршувало, обмежувало чи 
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турбувало»), а значення «100 балів» – як взагалі відсутність погіршення якості 

життя (коли опитуваний відповів на всі запитання «Анітрохи не погіршувало, 

обмежувало чи турбувало»).  

При оцінці ступеня задоволення пацієнтами ефективності від лікування 

використовували шкалу конверсії (табл. 2.2). Якщо пацієнт вибирав «1», це 

означало (за шкалою конверсії) «100», або що пацієнт повністю задоволений 

ефективністю лікування. 

 

Таблиця 2.2 

Шкала конверсії вихідної кількості балів в значення від «0» до «100» 

за результатами оцінки опитувальника AFEQT Questionnaire 

Вихідна кількість балів «1-7» Шкала конверсії «0-100» 

1 100 

2 83,3 

3 66,7 

4 50 

5 33,3 

6 16,7 

7 0 

 

Рівень СРБ у сироватці визначали напівкількісним методом латекс-

аглютинації за допомогою набору реактивів “Dialab” (Австрія). Рівень СРБ 

визначали у мг/л. Оцінювали показники лейкоцитозу. 

Усім досліджуваним виконували запис ЕКГ в 12-ти стандартних та 

додаткових (при необхідності) відведеннях за стандартною методикою [16]. 

Запис проводили за допомогою одноканального апарату «Мідас-ЕК1Т» та 

трьохканального апарату «Юкард-200». Аналізували амплітуду окремих зубців, 

ширину комплекса QRS, тривалість сегментів PQ, QT у різних відведеннях. 

Також відмічали наявність порушень ритму та провідності. Окремо відмічали 

наявність ішемічних змін у відповідних відведеннях. Усі виявлені ЕКГ феномени 

порівнювали з такими ЕКГ-записами однорічної, дворічної та трьохрічної 

давності. В деяких випадках аналізували динаміку ЕКГ-феноменів упродовж 

більш тривалого періоду: 10-річної давності і більше (при наявності таких 



62 
 

записів). Відмічали особливості ритму, проведення та коронарного кровотоку. 

Разом із цим проводили ряд досліджень для оцінки психоемоційних 

характеристик пацієнтів. Для оцінки ступеня тривоги дослідних використовували 

шкалу Цунга для самооцінки [94, 280]. Анкета заповнювалася після короткого 

інструктажу самими дослідними, кожен з яких повинен був відмітити той пункт, 

який найбільше відповідав його стану в зазначений момент часу. Загальна 

кількість пунктів анкети 20. Перші 5 пунктів шкали оцінюють афективні 

симптоми, наступні 15 – соматичні. Відповіді «дуже рідко», «рідко», «часто», 

«майже завжди чи постійно» кодують відповідно як 1, 2, 3 і 4. Для пунктів 5, 9, 

13, 17 і 19 кодування відповідей “дзеркальне” (тобто відповіді «дуже рідко», 

«рідко», «часто», «майже завжди чи постійно» кодуються відповідно як 4, 3, 2 і 

1). Максимальний сумарний бал складає 80.  

Відповідно до проведеної валідизації, в групі здорових дослідних середній 

бал склав 31,1±1,3. Рівні тривоги поділяються: 20-40 балів – низький, 41-60 балів 

– середній, 61-80 балів – високий рівень тривоги. Після аналізу анкети 

розраховувався індекс тривоги, як частка набраних сумарних балів до 

максимально можливі кількості балів. 

Обстежуваним всіх груп проводили також моніторування за типом ХМ 

ЕКГ за стандартною методикою [138]. ХМ ЕКГ проводили на апараті 

«Кардіосенс К» протягом 24 годин із застосуванням трьох модифікованих 

грудних відведень. Під час процедури хворі вели щоденник активності з записом 

симптомів, що виникали в процесі дослідження. Першим етапом дешифрування 

результатів ЕКГ був автоматичний аналіз за алгоритмом дешифратора. Після 

фільтрації електричного сигналу ідентифікували порушення ритму серця. Під час 

ХМ ЕКГ оцінювали ектопічну активність: визначали кількість екстрасистол, їх 

морфологію для оцінки джерела походження, парність, умови виникнення та 

співвідношення із сусідніми комплексами QRS. Оцінювали варіабельність 

інтервалів RR, ширини комплексів QRS, сегментів ST та інтервалів QT. Окремо 

аналізували порушення провідності, наявність організованих пароксизмів 

аритмій суправентрикулярного та вентрикулярного походження. Також вивчали 
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особливості їх виникнення, тривалість та зіставляли їх виникнення з клінічною 

симптоматикою та особливостями об’єктивного статусу пацієнтів. Окремо 

виділявся показник «стійкості синусового ритму», який розцінювали як відсоток 

часу ритму з синусового вузла до загального часу моніторування. Також 

аналізували типи, тривалість та особливості виникнення замісних ритмів. 

Вивчали їх взаємні співвідношення, особливості організації під час 24-годинного 

запису, а також оцінювалися їхні циркадні ритми.  

З метою вивчення стану вегетативної регуляції гемодинаміки вивчали ВСР. 

При оцінці даних ВСР аналізували такі показники:  

- потужність у діапазоні низьких частот LF, мс
2
 (0,04-0,05 Гц); 

- потужність у діапазоні високих частот HF, мс
2
 (0,15-0,4 Гц); 

- співвідношення LF/HF; 

- індекс напруги Баєвського. 

Розмір і співвідношення різних хвиль серцевого ритму дозволяли оцінити 

тонус симпатичного (LF) й парасимпатичного (HF) відділів ВНС, а також 

ефективність барорефлекторної регуляції АТ. За співвідношенням LF до НF 

характеризували вегетативний баланс організму, фізіологічним еквівалентом 

якого є взаємодія симпатичної й парасимпатичної ланок. Ступінь напруги 

регуляторних систем організму розраховували за індексом Баєвського. 

Стан серцевої гемодинаміки вивчали методом ЕхоКГ на апараті 

«TOSHIBA ISTYLE SSA-580A (NEMIO XG)» (виробник: Японія). У В-

контрольованому М-режимі з парастернального доступу по довгій осі ЛШ 

визначали стандартні морфометричні показники. Із верхівкового доступу 

визначали показники діастолічного наповнення ЛШ серця (пікові швидкості 

ранньодіастолічного (Е) та пізньодіастолічного (передсердного) (А) наповнення, 

співвідношення Е/А, час сповільнення ранньодіастолічного наповнення (DecT) та 

час ізоволюмічного розслаблення (IVRT). Діастолічну дисфункцію ЛШ 

визначали як інверсію співвідношення Е/А (Е/А менше 1), подовження DecT 

і/або IVRT. ФВ ЛШ визначали за методом Сімпсона (%). Вимірювали кінцевий 

систолічний (КСР, см) і кінцевий діастолічний (КДР, см), розміри ЛШ, товщину 
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міжшлуночкової перетинки (ТМШП, см) та задньої стінки ЛШ (ТЗСЛШ, см). 

Вираховували КДО, КСО (мл). Також оцінювали геометрію камер серця, їх 

форму та особливості співвідношення товщини та об’ємів різних відділів. У 

динаміці верифікували ступінь та величину прогресування ремоделювання камер 

серця. Окремо характеризували величину та особливості ЛП на початку 

включення в дослідження та протягом усього періоду спостереження.  

У всіх пацієнтів, в рамках процесу ремоделювання, характеризували 

ступінь ГЛШ за стандартною методикою. Критерії ГЛШ, окрім ЕхоКГ, 

оцінювали також за показниками ЕКГ. Бальну оцінку ГЛШ за даними ЕКГ вели 

за системою Ромхілт-Істес, вважаючи, що при індексі ≥ 5 балів ГЛШ є 

достовірною. До уваги брали такі критерії ЕКГ: вольтаж R або S у відведеннях 

від кінцівок  20 мм, вольтаж S у V1, V2 або V3  25 мм, вольтаж R у V4, V5 або V6 

 25 мм (3 бала), стійкі типові зміни сегмента ST та зубця T без прийому 

дигіталісу (3 бала), відхилення електричної осі серця вліво  -15 (2 бала), 

тривалість комплексу QRS  0,09 с (1 бал), втягнення ЛП: двохфазний зубець P у 

відведенні V1 (при синусовому ритмі) з глибиною негативної фази  1 мм та його 

тривалістю  0,04 с (3 бала), час внутрішнього відхилення у відведенні V5 або V6 

 0,05 с (1 бал). 

 

ГЛШ верифікували в разі збільшення ММЛШ ( г), яку визначали за 

формулою Devereux et al. [170]: 

 

ММЛШ (г) = 0,8 Х [1,04(ТМШП+КДР+ТЗСЛШ)
3
 – КДР

3
]+0,6 

 

де КДР, ТЗСЛШ та ТМШП визначали наприкінці діастоли за піком 

комплексу QRS. 

Вираховували індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ), при 

величині якого у чоловіків 131-135 г/м
2
 і у жінок 100-110 г/м

2
, констатували 

наявність ГЛШ [170]. На основі визначення ММЛШ вираховували значення 
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ОФІК за формулою J. Shirani і співавт. [245]: 

ОФІК (%) = (1 – 1,3 Х ((загальний QRS (мм) Х ріст (м) / ММЛШ (г)) Х 100 

 

За нормальні значення вважали величину ОФІК менше 2%. 

Також шляхом ЕхоКГ оцінювали ступінь легеневої гіпертензії у всіх 

дослідних. Систолічний потік у легеневій артерії візуалізували з 

парастернального підходу по короткій осі на рівні аортального клапана. Середній 

тиск у легеневій артерії (СТЛА) обчислювали за формулою Maham–Dabostani–

Gardin (1984): СТЛА=80–AccT/2, де AccT – час прискорення систолічного 

потоку в легеневій артерії. Легеневу гіпертензію визначали при СТЛА більше 20 

мм рт. ст. (AccT менше 120 мс). 

Статистичні методи аналізу результатів досліджень. При перевірці типу 

розподілу даних встановлено нормальний (симетричний) розподіл. Тому, 

вирішено для підрахунку використати методи параметричної статистики, які 

включали в себе визначення середнього арифметичного та середнього 

квадратичного відхилення. Вірогідність відмінності між залежними та 

незалежними варіантами оцінювали за допомогою t-критерію Стюдента, 

відмінність вважали вірогідною при p<0,05. Статистичне опрацювання 

отриманих результатів проводили з використанням стандартного пакету 

програми «Statistica 7.0 for Windows» («Stat Soft», США) [4]. 

 

 

 



66 
 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕБІГУ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ТА ПЕРСИСТУЮЧОЇ ФОРМ ФІБРИЛЯЦІЇ 

ПЕРЕДСЕРДЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕМОДИНАМІЧНИХ, КЛІНІЧНИХ 

ТА ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ 

 

У цьому розділі подані результати першого етапу дослідження, на якому 

відповідно до мети та завдань роботи проведено вивчення особливостей 

формування та перебігу пароксизмальної та персистуючої форм ФП залежно від 

гемодинамічних, клінічних та ЕКГ феноменів. Оцінено закономірності ініціації, 

тривалості та перебігу різних форм ФП. Також виявлені основні зрушення в 

регуляції серцево-судинної системи та регулюючих механізмів та їхній вплив на 

клінічний перебіг недуги. 

При аналізі тривалості пароксизмів ФП виявлено, що в різних групах цей 

показник був різним. Так, у першій дослідній групі (групі ФП та 

медикаментозного лікування) у середньому напад аритмії тривав (54,9±7,1) днів, 

у другій дослідній групі (проводилася електрична кардіоверсія) цей показник 

склав (47,6±5,4) дні. У третій та четвертій дослідних групах (після процедури 

абляції та реваскуляризації міокарда ЛШ, відповідно) цей час становив (11,6±2,4) 

та (34,3±5,7) дні, відповідно. Варто відмітити вірогідну різницю в тривалості 

нападу аритмії між першою та третьою дослідними групами, р0,001, та між 

першою та четвертою групами, р0,05. Між іншими групами різниця не була 

статистично вірогідною, хоча і була відмічена тенденція до збільшення 

тривалості епізоду ФП у осіб, яким для корекції патології використовувалася 

тільки базова терапія і/або базова терапія із застосуванням електричної конверсії 

аритмії. 

До основних ймовірних факторів виникнення та рецидивування аритмії в 

кожній дослідній групі зараховано кілька основних захворювань, розподіл яких 

носив різний характер (рис. 3.1). У першій дослідній групі основну частку 

складали випадки АГ (92,4%); третину склали випадки діагностування різних 

форм ІХС та ХСН (38,6% і 33,3%, відповідно). 
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Рис. 3.1. Розподіл осіб дослідних груп за ймовірними провідними 

причинами фібриляції передсердь. 

 

У четвертій групі до превалюючої причини виникнення ФП віднесено ІХС 

(100%). У другій та третій дослідних групах найбільша кількість хворих припала 

також на АГ, 62,0% і 40,9%, відповідно. Були характерні й інші закономірності.  

При аналізі частоти виникнення скарг виявлено, що найбільша їхня 

кількість припадала на осіб першої дослідної групи (табл. 3.1). Основними 

скаргами були перебої в роботі серця 88,6%, задишка 79,6% та слабкість 55,3%. 

Наприклад, у другій дослідній групі (де проводилася електрична конверсія) 

превалювала незначно частка осіб із задишкою 64,0%. Натомість на перебої в 

роботі серця скаржилась тільки третина опитаних. 50,0% дослідних цієї групи 

вказували на відчуття серцебиття. Схожий розподіл скарг відмічався і в 

четвертій групі (де проводилася процедура реваскуляризації): близько половини 

всіх осіб відмічали відчуття серцебиття та задишку. А в третій дослідній групі 
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було майже вдвічі менше осіб із задишкою, ніж у першій групі, 40,9% і 79,6%, 

відповідно. Також була менше частка осіб, які відмічали слабість і ангінозний 

біль у цій групі. Так, якщо в першій та другій дослідних групах «слабість» і 

«ангінозний біль» виявлено в 55,3% і 47,7% та 46,0% і 42,0%, відповідно, то в 

третій дослідній групі такі скарги мали місце в 36,4% і 18,2% осіб. Варто 

відмітити і низький відсоток осіб, що вказували на ангінозний біль в групі 

реваскуляризації 22,0%. Натомість у цій групі відмічено найвищий відсоток осіб, 

що вказували на головний біль та головокружіння. Серед осіб контрольної групи 

тільки незначна частка опитаних відмічали слабість 7,2%, швидку втомлюваність 

4,8% та відчуття серцебиття 2,4%. Осіб із задишкою та ангінозним болем не було 

взагалі.  

Варто звернути увагу на розподіл між групами скарг, що відноситься до 

психоемоційної сфери. У першій дослідній групі виявилось найбільше хворих, 

що вказували на дратівливість та порушення сну. Таких осіб було зареєстровано 

43,9% і 46,9%, відповідно. Близько третини хворих із аналогічними скаргами 

зафіксовано в четвертій дослідній групі. Найменша ж частка цих скарг була 

характерна для групи, де проводилася процедура абляції. Таких хворих в цій 

третій групі відмічено 9,1% і 13,6%. А от серед осіб контрольної групи на 

дратівливість скаржились 9,5% обстежених; на порушення сну – 2,4%. 

Розлади пам’яті частіше зустрічалися серед осіб першої дослідної групи 

(39,4%). Серед дослідних другої та четвертої груп на порушення пам’яті 

скаржилися близько 20% осіб. Найменша частка таких хворих була констатована 

для третьої дослідної групи (4,6%). Варто відмітити, що в контрольній групі 

таких осіб було 2,4%. Були характерні й інші закономірності.  

Таким чином, можна підсумувати, що хворі першої дослідної групи (де 

мала місце тільки оптимальна терапія ліками) значно частіше скаржилися на 

порушення роботи серця, задишку та ангінозний біль. У цій групі частіше 

відмічалися також порушення психоемоційної сфери. Найменша частка скарг 

припала на обстежених третьої дослідної групи (де мала місце процедура 

абляції). 
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Таблиця 3.1  

Розподіл осіб дослідної та контрольної груп за частотою скарг на першому етапі дослідження 

        Скарги 

 

Контрольна група 

(n=42) 

Дослідна група 

(n=254) 

перша  

(n=132) 

друга  

(n=50) 

третя  

(n=22) 

четверта 

(n=50) 

Слабість 3 (7,2%) 73 (55,3%) 23 (46,0%) 8 (36,4%) 17 (34,0%) 

Швидка втомлюв. 2 (4,8%) 54 (40,9%) 7 (14,0%) 8 (36,4%) 7 (14,0%) 

Серцебиття 1 (2,4%) 84 (63,3%) 25 (50,0%) 10 (45,6%) 26 (52,0%) 

Задишка - 105 (79,6%) 32 (64,0%) 9 (40,9%) 27 (54,0%) 

Ангінозний біль - 63 (47,7%) 21 (42,0%) 4 (18,2%) 11 (22,0%) 

Головний біль 3 (7,2%) 35 (26,5%) 3 (6,0%) 4 (18,2%) 22 (44,0%) 

Головокружіння 1 (2,4%) 53 (40,2%) 15 (30,0%) 3 (13,6%) 24 (48,0%) 

Кровохаркання - 5 (3,8%) 1 (2,0%) - - 

Дратівливість 4 (9,5%) 58 (43,9%) 9 (18,0%) 2 (9,1%) 14 (28,0%) 

Тривожність 1 (2,4%) 27 (20,5%) 2 (4,0%) 1 (4,6%) 16 (32,0%) 

Розлади пам’яті 1 (2,4%) 52 (39,4%) 12 (24,0%) 1 (4,6%) 11 (22,0%) 

Емоційна 

лабільність 

2 (4,8%) 48 (36,4%) 7 (14,0%) 2 (9,1%) 15 (30,0%) 

Порушення сну 1 (2,4%) 62 (46,9%) 13 (26,0%) 3 (13,6%) 14 (28,0%) 

Перебої в роботі 

серця 

- 117 (88,6%) 19 (38,0%) 2 (9,1%) 13 (26,0%) 

Примітки: 1. Вказані абсолютні числа. 

2. У дужках - відсоток осіб до кількості обстежених. 
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Особи другої та четвертої дослідних груп продемонстрували різний 

розподіл скарг. Якщо частка соматичних скарг була приблизно однаковою, то за 

частотою порушень психоемоційної сфери переважали дослідні другої групи (де 

виконувалася електрична кардіоверсія). Вивчення особливостей анамнезу 

виявили такі закономірності (табл. 3.2). Вживання алкоголю та паління були 

характерні практично для однакової частки осіб різних груп. Так, наприклад, 

якщо в першій дослідній групі на відсутність звички палити вказували 24,3%, то 

в другій, третій та четвертій групах таких осіб було 22,0%, 18,2% і 18,0% осіб, 

відповідно. Палили на момент включення в дослідження 42,4% дослідних першої 

групи, 58,0% осіб другої групи, 31,8% третьої групи і 38,0% четвертої групи. 

Примітно, що частка осіб, які ніколи не палила в контрольній групі була 

найвищою і склала 61,9%. На регулярне вживання алкогольних напоїв вказували 

21,2% дослідних першої групи та 10,0% і 18,2%, відповідно другої та третьої 

груп. У четвертій дослідній групі таких осіб було відмічено 22,0%.  

За супутніми захворюваннями та ускладненнями хворі дослідних груп 

відрізнялись істотно. Так, найбільша частка обстежених із супутньою АГ 

припала на першу групу. Тут таких осіб відмічено 92,4%. У другій та четвертій 

дослідних групах АГ зустрічалась в 62,0% і 68,0%, відповідно. Найменше, 40,9%, 

таких хворих було в третій дослідній групі. Варто зазначити, що супутні запальні 

захворювання зустрічалися найрідше в третій та четвертій дослідних групах, 

18,2% і 24,0%, відповідно. Більше половини таких осіб припало на першу 

дослідну групу.    

При аналізі ускладнень констатовано, що розлади мозкового кровотоку 

найчастіше зустрічалися в першій групі (де проводилась тільки медикаментозна 

корекція порушень ритму). Таких осіб було 19,7%. Цікаві виявились і дані 

четвертої дослідної групи, особам якої була виконана та чи інша процедура 

реваскуляризації. Більше 10% хворих цієї групи мали інсульт/транзиторні 

ішемічні атаки в анамнезі. Варто відмітити, що серед осіб другої дослідної групи 

таких хворих було 4,0%, а серед хворих третьої – не було взагалі. 
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Таблиця 3.2 

Розподіл осіб дослідної та контрольної груп за особливостями анамнезу на 

першому етапі дослідження 

                 Примітки: 1. Вказані абсолютні числа. 

                                    2. У дужках - відсоток осіб до кількості обстежених.  

 

Особливості 

     анамнезу 

 

Контрольна    

група 

(n=42) 

Дослідна група (n=254) 

перша 

(n=132) 

друга 

(n=50) 

третя 

(n=22) 

четверта 

(n=50) 

Супутні 

захворювання:  

     

- запальні 3 (7,2%) 74 (56,1%) 18 (36,0%) 4 (18,2%) 12 (24,0%) 

- АГ - 122(92,4%) 31 (62,0%) 9 (40,9%) 34 (68,0%) 

- МЕС - 17 (12,9%) 4 (8,0%) - 2 (4,0%) 

- інсульт/ТІА - 26 (19,7%) 2 (4,0%) - 6 (12,0%) 

- ТЕЛА - 18 (13,6%) 1 (2,0%) 1 (4,6%) 3 (6,0%) 

- ТрФ н/к 1 (2,4%) 39 (29,6%) 5 (10,0%) 4 (18,2%) 9 (18,0%) 

- кровотеча - 27 (20,5%) 7 (14,0%) - 2 (4,0%) 

Паління: 

- ніколи 

26 (61,9%) 32 (24,3%) 11 (22,0%) 4 (18,2%) 9 (18,0%) 

- палив 2 (4,8%) 44 (33,3%) 10 (20,0%) 11 (50,0%) 22 (44,0%) 

- палить 14 (33,3%) 56 (42,4%) 29 (58,0%) 7 (31,8%) 19 (38,0%) 

Алкоголь: 

   - ніколи 

8 (19,1%) 17 (12,9%) 6 (12,0%) 3 (13,6%) 4 (8,0%) 

   - рідко 32 (76,1%) 87 (65,9%) 39 (78,0%) 15 (68,2%) 35 (70,0%) 

   - регулярно 2 (4,8%) 28 (21,2%) 5 (10,0%) 4 (18,2) 11 (22,0%) 

Стрес, 

самооцінка: - 0 

13 (30,9%) 17 (12,9%) 2 (4,0%) 3 (13,6%) 3 (6,0%) 

                   - 1-4 28 (66,7%) 29 (22,0%) 12 (24,0%) 13 (59,1%) 19 (38,0%) 

   - 5-7 1 (2,4%) 75 (56,8%) 29 (58,0%) 5 (22,7%) 25 (50,0%) 

 - 7-10 - 11 (8,3%) 7 (14,0%) 1 (4,6%) 3 (6,0%) 

Активність 

д./тиж. - 0 

- 5 (3,8%) 2 (4,0%) 1 (4,6%) 6 (12,0%) 

          - 1-2 дні - 87 (65,9%) 26 (52,0%) 5 (22,6%) 35 (70,0%) 

          - 3-4 дні 34 (80,9%) 34 (25,8%) 15 (30,0%) 10 (45,5%) 7 (14,0%) 

          - 5-7 днів 8 (19,1%) 6 (4,5%) 7 (14,0%) 6 (27,3%) 2 (4,0%) 
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Також у осіб першої дослідної групи значно частіше відмічались кровотечі, 

20,5%. На жаль, не було даних щодо того, були вони клінічно значимі, та, 

очевидно, вони були асоційовані із використанням антикоагулянтів. Кровотечі 

взагалі не були зафіксовані у осіб третьої дослідної групи. Поодинокі випадки 

мали місце в четвертій дослідній групі. Одне з найгрізніших ускладнень – 

тромбоемболія гілок легеневої артерії – мала місце в 13,6% першої групи, 2,0% і 

4,6% другої та третьої груп. Серед хворих четвертої дослідної групи вона була 

констатована в 6,0% випадків. 

При аналізі впливу стресових чинників на дослідних (шкала самооцінки від 

«0» до «10» балів) мали місце такі закономірності. На значне піддавання стресу 

(самооцінка «5-7» бала) вказували 56,8% першої групи, 58,0% другої та 50,0% 

четвертої груп. У третій дослідній групі близько 60,0% опитаних оцінили стрес 

як помірний («1-4» бала). Слід зауважити, що відсутність впливу стресових 

чинників у контрольній групі відмітили близько 30,0% опитаних. Переважна 

більшість обстежених цієї групи констатували помірний вплив стресу («1-4» 

балів). На відсутність дії стресу в першій та другій дослідних групах вказали 

тільки 12,9% і 4,0%, відповідно; в третій та четвертій – 13,6% і 6,0% дослідних. 

На виражений вплив стресових чинників («7-10» бала за шкалою самооцінки) 

вказували 4,6% дослідних третьої групи, 6,0% осіб четвертої групи, 8,3% − 

першої та 14,0% − другої групи. У пацієнтів, які би вказували на виражений 

вплив стресу, серед дослідних контрольної групи не було взагалі.  

Певні закономірності виявлені при аналізі тижневої активності, що була 

оцінена як кількість днів з помірною фізичною активністю на тиждень. Варто 

відмітити, що серед хворих майже всіх дослідних груп переважали особи, що 

вказували на низьку фізичну активність протягом тижня (1-2 активні 

дні/тиждень). Так, серед хворих першої та четвертої дослідних груп таких осіб 

було 65,9% і 70,0%, відповідно. Більше половини таких осіб припало і на другу 

дослідну групу (52,0%). Тільки серед дослідних третьої групи (де проводилася 

процедура абляції) найбільшу частину склали хворі з помірною тижневою 
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активністю (3-4 активних днів/тиждень). При аналізі анамнестичних даних були 

виявлені й інші закономірності. 

Таким чином, аналіз анамнестичних даних засвідчив, що найчастіше 

ускладнення виникають у пацієнтів, яким для корекції порушень ритму 

використовувалася медикаментозна терапія. Висока частка порушень мозкового 

кровотоку характерна також для осіб, яким виконувалася процедура 

реваскуляризації міокарда ЛШ. Особи з пароксизмальною та персистуючою 

формами ФП піддаються значній дії стресових чинників (за даними шкали 

самооцінки) та ведуть переважно малоактивний спосіб життя. Значна частка 

хворих на дтаку недугу зловживає алкоголем та практикує тютюнопаління. 

Відрізнялися дослідні групи і за медикаментозними підходами, які 

використовувалися для відновлення синусового ритму та контролю клінічних 

проявів захворювання (рис. 3.2 і 3.3). Певні особливості містив розподіл із 

застосування діуретиків. Наприклад, якщо для контролю клінічних ознак у 

першій дослідній групі торасемід в індивідуально дібраних дозах був 

використаний в 24,3% випадків, то в інших групах його застосування 

знадобилося значно рідше. Так, у третій групі він використовувався в 4,6% 

випадків. Найменше, у четвертій та другій – 8,0% і 14,0% випадків, відповідно. 

Варто також відмітити, що якщо в першій, другій та четвертій дослідних групах 

призначення верошпірону в індивідуально дібраних дозах мало місце в більше 

ніж третині випадків, то у хворих, яким була виконана процедура абляції (третя 

дослідна група), він призначався тільки в 13,6%. 

Варто також відмітити, що контроль АГ був також значно складнішим 

упершій та четвертій дослідних групах. Так у першій групі сумарно близько 90% 

мали необхідність в прийомі інгібіторів АПФ і/або блокаторів рецепторів ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи. У третій дослідній групі тільки близько 

20% хворим були призначені еналаприл і/або лозартан в індивідуально дібраних 

дозах. Особи другої групи займали проміжне положення. 
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Рис. 3.2. Розподіл осіб дослідних груп за особливостями лікування 

(діуретична, гіпотензивна та гіполіпідемічна терапія). 

 

Також варто акцентувати на високому відсотку застосування статинів у 

осіб третьої та четвертої груп. 

Відрізнялися також між групами й особливості застосування 

антитромбоцитарної, антикоагулянтної та антиаритмічної терапії.  Найперше, 

варто відмітити, що в переважній більшості випадків для антикоагулянтної 

терапії у всіх групах використовувався гепарин. Наприклад, у першій дослідній 

групі він був застосований у 72,7% випадків, у другій, третій та четвертій – у 

76,0%, 59,1% і 86,0% випадків. Тим не менше, більш, ніж у третині випадків 

першої, другої та четвертої груп конверсія ритму зайняла більше часу, ніж 

очікувалася, і таким чином, знадобилося використання варфарину. 
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    Рис. 3.3. Розподіл осіб дослідних груп за особливостями лікування 

(антитромбоцитарна, антикоагулянтна та антиаритмічна терапія). 

 

У хворих третьої дослідної групи такий перехід був констатований тільки у 

13,6% випадків. Варто відмітити також, що для конверсії синусового ритму в цій 

групі в переважній більшості хворих був використаний пропафенон в 

індивідуально підібраних дозах (86,4%). А от у першій групі таких хворих було 

тільки 38,6%, у другій та четвертій – 36,0% і 48,0%, відповідно. В інших 

випадках були застосовані комбінаційні схеми, що включали кордарон, 

пропафенон та бета-адреноблокатори (не показані на рисунку) в індивідуально 

дібраних дозах. Наприклад, найчастіше кордарон використовували у осіб 

четвертої дослідної групи (після проведення процедури реваскуляризації). Тут 

таких осіб було 88,0%. Дещо менше – 74,0% і 63,6% випадків – кордарон 

використовувався у хворих другої та першої дослідних груп, відповідно. Слід 

відмітити, що додаткове застосування дігоксину для контролю клінічних проявів 
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недуги мало місце в 40,2% і 58,0% осіб першої та другої дослідної груп, 

відповідно. У четвертій дослідній групі дігоксин був призначений у 16,0% 

випадків, а в дослідних третьої групи не використовувався взагалі. Також були 

виявлені й інші закономірності. 

Таким чином, аналіз особливостей медикаментозних схем лікування 

пароксизмальної і персистуючої форм ФП виявив, що клінічні прояви в осіб 

першої та другої дослідних груп контролю піддавалися найважче. Саме в цих 

групах відсоток комбінованої діуретичної терапії та додаткового застосування 

дігоксину найвищий. У пацієнтів, які перенесли процедуру абляції, оптимальним 

препаратом для конверсії порушень ритму виявився пропафенон, і час до такої 

конверсії потребував найменшого використання варфарину. Також варто 

відмітити, що в більшості випадків порушень ритму в осіб після процедур 

реваскуляризацї, використовувався кордарон в індивідуально дібраних дозах. 

Із анамнестичними даними зіставлялись, до деякої міри, і дані 

об’єктивного клінічного обстеження (табл. 3.3). У цілому можна відмітити 

превалювання клінічних проявів у осіб першої та другої дослідних груп. Так, 

погіршення перфузії периферичних тканин із розвитком акроціанозу 

зустрічалося найчастіше саме в першій дослідній групі і мало місце в 16,7% 

хворих. У другій та четвертій групах ця ознака була виявлена в 6,0% і 4,0%, 

відповідно. У контрольній та третій дослідних групах акроціаноз не був 

зафіксований. Підвищена пітливість, яка також, до певної міри, може свідчити 

про перфузію тканин, також зустрічалася частіше серед осіб першої та другої 

дослідних груп. Вартими уваги виявилися закономірності контролю ЧСС під 

впливом медикаментозної терапії. Так, оптимального контролю ЧСС (згідно з 

сучасними рекомендаціями) (60-90 ударів/хвилину) вдалося досягти у 77,2% 

хворих третьої дослідної групи (яким проводилася процедура абляції). У 

четвертій групі таких осіб було 56,0%, в першій та другій групах – менше 

половини. Відповідно, у цих групах був вищий відсоток осіб із 

неконтрольованою тахікардією.  
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Таблиця 3.3  

Розподіл осіб дослідної та контрольної груп за клінічними ознаками на першому етапі дослідження 

 

Клінічні  

   дані 

 

Контрольна 

група (n=42) 

Дослідна група 

(n=254) 

перша  

(n=132) 

друга  

(n=50) 

третя  

(n=22) 

четверта 

(n=50) 

Блідість 3 (7,2%) 42 (31,8%) 7 (14,0%) 2 (9,1%) 4 (8,0%) 

Акроціаноз - 22 (16,7%) 3 (6,0%) - 2 (4,0%) 

Пітливість 2 (4,8%) 16 (12,1%) 7 (14,0%) 1 (4,6%) 5 (10,0%) 

ЧСС - 50-60 7 (16,7%) 9 (6,8%) 6 (12,0%) 1 (4,6%) 6 (12,0%) 

- 60-90 31 (73,8%) 65 (49,3%) 23 (46,0%) 17 (77,2%) 28 (56,0%) 

- більше 90 4 (9,5%) 58 (43,9%) 21 (42,0%) 4 (18,2%) 16 (32,0%) 

АТ - 139/89 42 (100%) 16 (12,1%) 10 (20,0%) 16 (72,7%) 12 (24,0%) 

- гіпертензія - 96 (72,7%) 32 (64,0%) 6 (27,3%) 37 (74,0%) 

- гіпотонія - 20 (15,2%) 8 (16,0%) - 1 (2,0%) 

Дилятац. вен шиї - 24 (18,2%) 7 (14,0%) 1 (4,6%) 4 (8,0%) 

Застій в легенях - 21 (15,9%) 5 (10,0%) - 3 (6,0%) 

Білатеральний - 6 (4,6%) 1 (2,0%) - 3 (6,0%) 

Пастозність ніг - 47 (35,6%) 15 (30,0%) 2 (9,1%) 11 (22,0%) 

Набряки ніг - 22 (16,7%) 9 (18,0%) - 7 (14,0%) 

Гепатомегалія - 48 (36,4%) 16 (32,0%) 2 (9,1%) 5 (10,0%) 

Асцит - 6 (4,6%) 2 (4,0%) - 1 (2,0%) 

Примітки: 1. Вказані абсолютні числа. 

2. У дужках - відсоток осіб до кількості обстежених. 
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Так, наприклад, кількість осіб, у яких ЧСС у стані спокої була більше 90 

ударів/хвилину, склала в першій та другій дослідних групах 43,9% і 42,0%, 

відповідно.  У третій та четвертій групах таких хворих було 18,2% і 32,0%. 

Закономірним був розподіл між окремими групами і значень АТ. Так, серед осіб 

першої та другої груп АГ на момент обстеження була констатована у 72,7% і 

64,0% хворих. Схожий відсоток був виявлений і у четвертій групі. Найменша 

кількість таких хворих – 27,3% – була в третій групі. Варто також відмітити, що 

відсоток осіб із застійними явищами був найвищим серед хворих, яким для 

корекції порушень ритму використовувалася тільки медикаментозна терапія 

(перша дослідна група) і/або електрична кардіоверсія (друга дослідна група). Так, 

наприклад, такі ознаки як пастозність та набряки нижніх кінцівок, а також 

застійні явища в легенях мали місце у 35,6%, 16,7% і 15,9% хворих першої групи, 

відповідно. Серед осіб другої групи ці клінічні ознаки були констатовані у 30,0%, 

18,0% і 10,0%, відповідно. Пастозність нижніх кінцівок мала місце у 9,1% хворих 

третьої дослідної групи та у 22,0% – четвертої. Гепатомегалія виявлена у третини 

хворих першої та другої дослідних груп. У пацієнтів після процедур 

реваскуляризації (четверта група) та абляції (третя група) таких осіб було 10,0% і 

9,1%, відповідно. Були характерні й інші закономірності. 

Таким чином, застосування у пацієнтів із ФП виключно медикаментозних 

підходів і/або проведення електричної кардіоверсії супроводжується гіршим 

перебігом. 

Вивчення психоемоційних характеристик також виявило ряд певних 

закономірностей. Аналіз результатів шкали тривоги Цунга (рис. 3.4) засвідчив, 

що обстежені різних дослідних груп продемонстрували різний рівень тривоги. 

Найбільший відсоток із низьким рівнем тривоги (20-40 балів) виявлено у третій 

дослідній групі, що було істотно більше порівняно з другою та четвертою 

дослідними групами, відповідні значення якої склали 38,0% і 48,0% випадків. 

Найменше осіб із низьким рівнем тривоги зафіксовано серед обстежених першої 

дослідної групи. Таких осіб  тут  виявлено 26,5%. Також у  цій  же групі виявлено 
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найвищий відсоток хворих із високим рівнем тривоги (61-80 балів за даними 

шкали). Найменше осіб з високим рівнем тривоги було в четвертій групі (4,0%). 

Слід відмітити, що в контрольній групі осіб із високим рівнем тривоги не 

виявлено взагалі, і превалюючу частку обстежених склали особи з низьким 

рівнем тривоги (88,1%). Середній рівень тривоги (41-60 балів) констатовано у 

46,0% другої дослідної групи і 48,0% четвертої дослідної групи. А в першій 

дослідній групі таких осіб було значно більше. Відсоток таких осіб у цій групі 

склав 64,4%. Варто відмітити і той факт, що у пацієнтів третьої дослідної групи 

середній рівень тривоги констатовано тільки в третини осіб. 

 

      

      
Рис. 3.4. Розподіл осіб дослідних груп за рівнем тривоги на першому етапі 

дослідження (за даними шкали Цунга), %.  
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Відповідні зміни торкнулися також як середнього балу за шкалою Цунга, 

так і загального індексу тривоги у групі (табл. 3.4).  Так, середній бал у групі був 

найвищим у першій дослідній групі, що вірогідно відрізнялося від значень 

третьої групи, (51,7±4,2) бала проти (39,1±2,4) бала, р0,05. Це також стало 

причиною того, що найвищий індекс тривоги – 0,65±0,1 був також 

констатований для групи, у якій пацієнтам для контролю клінічних проявів 

аритмії використовувалася тільки медикаментозна терапія. Загальний індекс 

тривоги був найнижчим у третій 0,48±0,1 та четвертій 0,54±0,1 дослідних групах. 

Для осіб контрольної групи загальний індекс тривоги складав 0,38±0,3. 

Незважаючи на відмітну різницю, варто вказати, що дані відмінності не носили 

достовірного характеру. Були характерні й інші закономірності. 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за середнім балом  

шкали Цунга та загальним індексом тривоги (M±m) 

Параметри 

шкали 

Цунга 

Контрольна 

група 

(n=42) 

Дослідна група 

(n=254) 

перша  

(n=132) 

друга  

(n=50) 

третя  

(n=22) 

четверта 

(n=50) 

Середній 

бал 

30,3±1,2 51,7±4,2* 49,6±3,7* 39,1±2,4¶ 43,1±3,7 

Загальний 

індекс 

тривоги 

0,38±0,3 0,65±0,1 0,63±0,1 0,48±0,1 0,54±0,1 

Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та 

дослідними групами, р0,001; 

3. ¶ - вказано стандартне відхилення даних між дослідними 

групами 1 і 3, р0,05. 

 

Таким чином, для хворих із пароксизмальною та персистуючою формами 

ФП характерними є розлади психоемоційної сфери за типом формування тривоги 

низького, середнього і високого рівнів. Низький рівень, як і індекс тривоги 

притаманний особам, яким для корекції клінічних проявів захворювання 

(наявного та супутніх) були проведені процедури реваскуляризації міокарда ЛШ 
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та абляції. Високий рівень тривоги, так само як і індекс тривоги, характерний для 

осіб, яким для контролю клінічних проявів аритмії використовувалась тільки 

медикаментозна терапія. У пацієнтів, що піддавалися процедурі електричної 

кардіоверсії був характерний, в основному, низький та середній рівні тривоги. 

Відображенням описаних тенденцій були також результати опитування за 

анкетою оцінки якості життя у хворих із ФП «AFEQT» (табл. 3.5).  

 

Таблиця 3.5 

Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за анкетою оцінки  

якості життя у хворих із фібриляцією передсердь «AFEQT»  

на першому етапі дослідження (M±m) 

Параметри 

анкети, бали 

Контрольна 

група 

(n=42) 

Дослідна група 

(n=254) 

перша  

(n=132) 

друга  

(n=50) 

третя  

(n=22) 

четверта 

(n=50) 

Сумарне 

значення 
82,3±3,1 53,4±4,6* 59,6±4,2* 69,3±4,6*¶ 56,3±3,9* 

Симптоми 80,1±3,9 58,4±4,5 57,6±3,4* 77,6±4,8 62,5±3,6 

Занепокоєння 

лікуванням 
- 56,5±3,9 61,3±3,6 72,5±4,2 60,3±4,1 

Щоденна 

активність 
89,3±2,9 51,3±3,6* 54,2±3,4* 63,3±3,4*¶ 57,3±3,3* 

Задоволення 

лікуванням 
- 49,8±4,0 55,3±3,0 70,9±3,7¶ 61,2±4,1 

Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та 

дослідними групами, р0,05; 

3. ¶ - вказано стандартне відхилення даних між дослідними 

групами 1 і 3, р0,05. 

 

Анкета є інструментом оцінки трьох сфер самооцінки пацієнтом якості 

власного життя: наявність симптомів, фізична активність впродовж дня, 

занепокоєння та оцінка особливостей лікування недуги. Насамперед варто 

відмітити   вірогідну   різницю   поміж   дослідних  груп   щодо  середніх  значень  

сумарного бала анкети. Із метою правильності оцінки необхідно вказати, що 

максимальне значення анкети – повне задоволення якістю життя та фізична 
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повносправність – становить «100» балів, мінімальне – «0» балів. Середнє 

значення сумарного бала серед осіб контрольної групи становило (82,3±3,1) бала. 

Мінімальне значення серед опитаних набрали хворі першої дослідної групи, 

53,4±4,6, що було менше порівняно з контрольною групою, р0,05. Варто 

відмітити, що вірогідна різниця значень була характерна і для всіх дослідних 

груп. Також, сумарне середнє значення третьої дослідної групи було вище від 

такої першої дослідної групи, (69,3±4,6) бала проти (53,4±4,6) бала відповідно, 

р0,05.  

Якщо розглядати сферу симптомів, то найгірші показники, за даними 

опитування, були притаманні для хворих першої та другої дослідних груп. 

Найменше симптомів продемонстрували дослідні третьої групи (яким була 

проведена процедура абляції). Особи четвертої дослідної групи (яким була 

проведена процедура реваскуляризації ЛШ) за середніми значеннями балів у цій 

сфері зайняли проміжне положення. Слід також відмітити, що симптоми, 

пов’язані з порушенням ритму, найменше утруднювали щоденну активність у 

пацієнтів третьої дослідної групи. Середнє значення цього показника становило в 

зазначеній групі (63,3±3,4) бала. У першій та другій групах ці показники 

становили (51,3±3,6) і (54,2±3,4) бала, відповідно. Різниця між значеннями 

першої та третьої дослідної груп була, р0,05.  

Характерними були також показники анкети, що відображали ступінь 

задоволення проведеним лікуванням. Найменш задоволені лікуванням були 

хворі першої дослідної групи. Максимальний бал в цій групі коливався в 

середньому в межах (49,8±4,0) бала. Хворі другої та четвертої дослідних груп 

були помірно задоволені з перебігу та результатів лікуванням. Їх значення 

становили в середньому (55,3±3,0) і (61,2±4,1) бала, відповідно. Найкращі 

результати були характерні для опитаних третьої групи, середній бал яких в цій 

сфері (70,9±3,7) бала був вищим від цього значення першої дослідної групи, 

р0,05. Були характерні й інші закономірності. 
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Таким чином, аналіз результатів опитування за анкетою оцінки якості 

життя у хворих із ФП «AFEQT» виявив найнижчу якість життя у осіб, яким для 

контролю перебігу персистуючої або пароксизмальної форми ФП 

використовувався тільки виключно медикаментозний підхід. Застосування 

попередньої процедури реваскуляризації ЛШ дещо покращує якість життя, проте 

така тенденція не є вірогідною. Найвища якість життя притаманна особам після 

процедури абляції. Для них характерна найменша кількість обмежувальних 

симптомів та задоволення щоденною фізичною активністю, що зафіксовано у 

вірогідно вищих середніх набраних балів між цією дослідною групою та групою 

виключно медикаментозної тактики.  

Аналіз даних ЕКГ пацієнтів у спокої за стандартною методикою дозволив 

виявити декілька певних закономірностей (табл. 3.6). Найперше варто відмітити 

різний розподіл обстежених залежно від базової частоти спокою під час ФП.  

Якщо частка осіб з нормокардією (60-90 уд./хв.) переважала у третій 77,2% осіб 

та четвертій дослідних групах 56,0%, то в першій та другій дослідних групах їх 

було менше половини. Варто відмітити, що серед осіб контрольної групи 

відсоток дослідних, у яких за даними ЕКГ ЧСС знаходилася в межах 60-90 

ударів/хвилину, склав 73,8%. Щоправда, для осіб контрольної групи був 

характерний тільки синусовий ритм. Також у дослідних групах один і два було 

істотно більше осіб з тахікардією, ніж в інших двох групах. Наприклад, якщо 

симпатикотонія була характерна для 43,9% осіб першої групи і 42,0% другої 

дослідної групи, то ця особливість була відмічена тільки у третини хворих 

четвертої дослідної групи. Найменше (18,2%) осіб із переважанням симпатичних 

впливів було серед дослідних третьої групи (яким була виконана процедура 

абляції).  

Примітно, що відсоток осіб із протилежними – ваготонічними впливами – 

також був найвищим в цій групі. Частка осіб, для яких, за даними аналізу ЕКГ в 

стані спокою, була характерна брадикардитична форма ФП, склала в цій групі 

36,4%.  
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Таблиця 3.6  

Розподіл осіб контрольної та дослідних груп  

за електрокардіографічними феноменами під час фібриляції  

передсердь і синусового ритму на першому етапі дослідження 

Параметри 

аналізу  

ЕКГ 

Контрольна 

група  

(n=42) 

Дослідна група 

(n=254) 

перша  

(n=132) 

друга  

(n=50) 

третя  

(n=22) 

четверта 

(n=50) 

  фібриляція передсердь 

ЧСС: 

- 50-60/хв. 

7 (16,7%) 9 (6,8%) 6 (12,0%) 8 (36,4%) 6 (12,0%) 

- 60-90/хв. 31 (73,8%) 65 (49,3%) 23 (46,0%) 17 (77,2%) 28 (56,0%) 

- > 90/хв. 4 (9,5%) 58 (43,9%) 21 (42,0%) 4 (18,2%) 16 (32,0%) 

амплітуда «f-

хв.»  0,5 мВ 

- 96 (72,7%) 33 (66,0%) 8 (36,4%) 22 (44,0%) 

амплітуда «f-

хв.» > 0,5 мВ 

- 37 (28,0%) 16 (32,0%) 14 (63,6%) 27 (54,0%) 

ПБПНПГ 2 (4,8%) 34 (25,8%) 14 (28,0%) 3 (13,6%) 18 (36,0%) 

ПБЛНПГ - 7 (5,3%) 2 (4,0%) 1 (4,6%) 9 (18,0%) 

  синусовий ритм 

Ознаки  

ремоделювання 

передсердь 

 

- 

 

42 (31,1%) 

 

15 (30,0%) 

 

3 (13,6%) 

 

17 (34,0%) 

ГЛШ 4 (9,5%) 87 (65,9%) 27 (54,0%) 4 (18,2%) 34 (68,0%) 

Інтраартеріал 

блок 

2 (4,8%) 36 (27,3%) 12 (24,0%) 2 (9,1%) 11 (22,0%) 

P-Q 200 мс, % 42 (100,0%) 104(78,8%) 41 (82,0%) 20 (90,9%) 43 (86,0%) 

P-Q >200 мс, % - 28 (21,2%) 9 (18,0%) 2 (9,1%) 7 (14,0%) 

P-Q, середнє, 

мс ʹ 

145,2±9,3 187,4±9,6* 164,3±7,2 145,6±5,3¶ 168,9±6,1* 

Q-T, середнє, 

мс ʹ 

392,8±18,3 489,7±32,3

* 

441,2±29,3 456,4±27,2 498,7±31,7* 

Примітки: 1. Вказані абсолютні числа; 

2. У дужках – відсоток осіб до кількості обстежених; 

3. ʹ - вказані середні значення у групі (M±m); 

4. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною 

та дослідними групами, р0,05; 

5. ¶ - вказано стандартне відхилення даних між дослідними 

групами 1 і 3, р0,05. 
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Відрізнялися хворі дослідних груп і за амплітудою хвиль «f», яку можна 

розцінювати як непряму ознаку об’єму тканини передсердь, залученої у 

формування чергового вогнища збудження. Найбільший відсоток пацієнтів із 

«дрібнохвильовою» формою ФП припав на першу та другу дослідні групи. 

Наприклад, близько 70% осіб першої дослідної групи мали таку форму аритмії, 

що істотно відрізнялося від інших груп. Так, серед пацієнтів четвертої групи 

таких осіб було 44%, а серед осіб третьої групи – всього 36,4%. 

Слід також відмітити, що на фоні фібриляції передсердь ПБПНПГ та 

ПБЛНПГ виникала найчастіше у пацієнтів четвертої дослідної групи. 

Так, якщо частота сповільненого розповсюдження імпульсу по правій ніжці 

пучка Гіса в четвертій групі сягала 36,0%, то в третій групі таких осіб було 

всього 13,6%. Частота ПБПНПГ серед осіб першої та другої дослідних груп 

зустрічалась приблизно в четвертині випадків. Відсоток ПБЛНПГ був також 

найвищим серед осіб четвертої дослідної групи.  

Оцінка ЕКГ феноменів під час синусового ритму дозволила виявити також 

ряд певних закономірностей. Зокрема, порушення проведення по атріальній 

тканині переважало у осіб першої та другої дослідної груп. 

Так, відсоток осіб, у яких інтервал «P-Q» був більшим за 200 мс в цих 

групах склав, 21,2% і 18,0%, відповідно. У третій дослідній групі таких осіб було 

всього 9,1%, а в четвертій – 14,0%. Ця закономірність була також відображена і 

при порівнянні середніх значень інтервалу «P-Q». Серед пацієнтів групи, яким 

проводилася процедура абляції (третя дослідна група) середнє «P-Q» становило  

(145,6±5,3) мс, а в першій дослідній групі – (187,4±9,6) мс, р0,05. Також варто 

відзначити, що в четвертій та першій дослідних групах цей інтервал був більшим 

порівняно з таким контрольної групи, р0,05. 

Важливим показником при аналізі ЕКГ у стані спокою на фоні синусового 

ритму було електричне ремоделювання передсердь, яке характеризували за 

наявністю ознак гіпертрофії і/або дилатації передсердь, сурогатним показником 

чого були збільшення амплітуди і/або деформація зубця «Р». У цьому контексті 
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необхідно відмітити, що у третини пацієнтів майже всіх дослідних груп були 

відмічені ті чи інші ознаки електричного ремоделювання передсердь. Тільки в 

третій групі таких осіб було наполовину менше, а саме 13,6%. Були характерні й 

інші закономірності. 

Таким чином, можна підсумувати, що для осіб з ФП персистуючої та 

пароксизмальної форм, у яких проводиться тільки медикаментозна тактика 

корекції аритмії, характерна схильність до симпатикотонії та вогнища збудження 

в тканині передсердь переважно до 0,5 мВ. Серед осіб цієї групи частіше 

зустрічаються ЕКГ феномени порушення провідності та електричного 

ремоделювання передсердь. Для пацієнтів, яким попередньо виконувалася 

процедура реваскуляризації ЛШ характерне частіше порушення проведення 

електричних імпульсів по пучках Гіса та подовжений середній інтервал «Q-T». 

Багато в чому перегукувалися з наведеними даними і результати ХМ ЕКГ, 

яке виконувалося двічі на першому етапі: під час аритмії та на фоні синусового 

ритму (табл. 3.7). Аналіз записів моніторування на фоні ФП виявив вірогідно 

вищу середню ЧСС в групі медикаментозної стратегії ведення хворих порівняно 

з такою в групі, де попередньо проводилася процедура абляції. Так, якщо цей 

показник у першій дослідній групі склав (107,4±6,8) ударів/хвилину, то в третій 

групі він становив (79,4±5,3) ударів/хвилину, р0,05. У четвертій групі середня 

ЧСС становила за даними моніторування (92,3±4,6) ударів/хвилину, проте ця 

різниця не була вірогідною. Попередні дані щодо переважання тих чи інших 

впливів ВНС були стверджені і за даними моніторування. Наприклад, було 

зʼясовано, що у хворих першої дослідної групи найбільша кількість як епізодів 

брадикардії, так і тахікардії. Так, якщо кількість епізодів ваготонії у першій групі 

склала в середньому (85,3±8,6)/добу, то в третій – таких було втричі менше, 

(27,1±6,8)/добу, відповідно, р0,05. Така ж закономірність була характерна і для 

кількості епізодів тахікардії. Відповідно, особи першої дослідної групи мали 

сумарно найдовші періоди як брадикардії, так і тахікардії.  
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Таблиця 3.7  

Розподіл осіб контрольної та дослідних груп за результатами  

цілодобового моніторування ЕКГ на першому етапі дослідження (M±m)  

ЕКГ феномени 

Контрольна 

група 

(n=42) 

Дослідна група 

(n=254) 

перша  

(n=132) 

друга  

(n=50) 

третя  

(n=22) 

четверта 

(n=50) 

  фібриляція передсердь 

Середня ЧСС - 107,4±6,8 102,2±4,5 79,4±5,3¶ 92,3±4,6 

епізодів 

брадикардій 

- 85,3±8,6 48,8±17,1 27,1±6,8¶ 53,5±10,3 

епізодів 

тахікардій  

- 213,5±29,6 178,3±31,2 74,5±9,8¶ 112,3±22,2 

бради, хв./д - 312,6±26 175,1±34¶ 116,8±22¶ 287,2±28 

тахі, хв./д - 795,5±64 635,8±45¶ 229,2±26¶ 392,8±43¶ 

час ФП, % - 88% 83% 69% 84% 

час СР, % - 12% 17% 31% 16% 

  синусовий ритм 

Кількість 

скорочень 

89 231± 

2365 

157 529± 

5196* 

147 149± 

5956* 

119 358± 

2519*¶ 

129 927± 

6312*¶ 

Стійкість СР 2,9±0,2 23,4±5,2* 17,4±3,7* 10,3±1,2*¶ 12,2±3,6* 

СВЕ, число 

(%) 

1765± 

268 

(1,9%) 

24945± 

1246* 

(15,8%) 

17231± 

2127*¶ 

(11,7%) 

8637± 

584*¶ 

(7,2%) 

28236± 

3264* 

(21,7%) 

Блоковані СВЕ 

(% від числа 

СВЕ) 

29,5± 

7,9 

(1,7%) 

2375± 

86* 

(9,5%) 

652± 

45*¶ 

(3,8%) 

238,1± 

23*¶ 

(2,8%) 

1789,3± 

62*¶ 

(6,3%) 

Шлуночкові 

екстрасистоли, 

число (%) 

759,3± 

42,8 

(0,9%) 

9523,3± 

123* 

(6,1%) 

7712,2± 

395*¶ 

(5,3%) 

3391,4± 

152*¶ 

(2,9%) 

11264,6± 

683*¶ 

(8,7%) 

Аберантні 

комплекси (%) 

1295± 

27,2 

(1,5%) 

 

15928± 

1893* 

(10,1%) 

12523± 

1923* 

(8,5%) 

4368± 

128*¶ 

(3,7%) 

17569± 

2352* 

(13,5%) 

Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та 

дослідними групами, р0,05; 

3. ¶ - вказано стандартне відхилення даних щодо дослідної     

групи 1, р0,05. 

 

Так, якщо сумарна тривалість тахікардії у першій дослідній групі була 

(795,5±64) хвилин/добу, то в другій, третій та четвертій групах вона була 
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достовірно менше, (635,8±45), (229,2±26) і (392,8±43) хвилин/добу, відповідно 

(р0,05). Незважаючи на це, сумарна тривалість ФП була практично однаковою у 

всіх групах і становила від 69 до 88% на добу. 

Відновлення синусового ритму на різних етапах лікування дозволило під 

час наступного моніторування ЕКГ виявити ряд інших феноменів. 

Найперше, був виведений сурогатний показник «стійкості синусового ритму», 

який обчислювали як відношення суми всіх комплексів несинусового 

походження до загальної кількості скорочень за добу. Найбільший відсоток 

таких комплексів був характерний для осіб першої дослідної групи. Він склав в 

ній 23,4±5,2, що було більше порівняно з цим показником дослідної контрольної 

групи, р0,05. До слова, найбільш наближеною до «нормальних» значень 

«стійкість синусового ритму» була у хворих третьої дослідної групи. Тут цей 

показник становив 10,3±1,2, що було  нижче від такого першої групи, р0,05. У 

другій та четвертій дослідних групах цей показник був також вище, хоча 

зазначена різниця не була вірогідною.  

Оцінка типу аберантних комплексів дозволила констатувати, що в осіб 

після процедури реваскуляризації ЛШ (четверта дослідна група) переважали, в 

основному, шлуночкові екстрасистоли  та суправентрикулярні екстрасистоли 

(СВЕ). Так, наприклад, якщо в першій та другій дослідних групах ШЕ в 

середньому було (9523,3±123)/добу і (7712,2±395)/добу, то в четвертій – 

(11264,6±683)/добу, р0,05. Водночас, кількість блокованих СВЕ була вірогідно 

вищою у хворих першої дослідної групи, яким для контролю проявів аритмії 

використовувалася тільки медикаментозна терапія. 

Можна підсумувати, що в осіб із пароксизмальної і/або персистуючою 

формами ФП переважають порушення провідності, а також частота виникнення 

аберантних комплексів. Для осіб із медикаментозною стратегією контролю 

проявів аритмії, а також застосування кардіоверсії для відновлення синусового 

ритму, характерне превалювання як ваготонічних, так і симпатичних впливів. 

Для пацієнтів після процедур абляції характерне переважання брадикардії та 
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краща стійкість синусового ритму. Для пацієнтів з ФП, яким в анамнезі виконана 

процедура реваскуляризації ЛШ, характерна висока частота аберантних 

комплексів вентрикулярного походження.  

Також нами був проведений порівняльний аналіз актуальних електрограм 

після ХМ ЕКГ з такими ж електрографами 5-10 річної давності та стверджено 

ряд певних закономірностей (рис. 3.5-3.6).  

 

0

10

20

30

40

50

60

Тахікардія Брадикардія Ниж/перед. 

ритм

Міграція  

водія ритму

Ідіовентр. 

ритм

Блоковані 

СВЕ

Передсерд. 

тахікардії

%

контрольна група 1-а група 2-а група 3-я група 4-а група

      Рис. 3.5. Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за особливостями 24-

годинного моніторування ЕКГ 5-10-річної давності (порушення ритму). 

 

Виявлено, що значний відсоток хворих четвертої дослідної групи був 

схильних до тахікардії. Практично у половині випадків була констатована ЧСС 

більше 90 ударів/хвилину за даними ХМ ЕКГ. У першій, другій та третій 

дослідних групах таких осіб було, відповідно 27,3%, 26,0% і 9,1%. Натомість 
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варто відмітити, що в третій та першій дослідних групах переважали особи зі 

схильністю до ваготонії.  

Частота ектопічних ритмів, в основному, переважала у хворих першої та 

другої дослідних груп. Так, наприклад, якщо міграція водія ритму була 

констатована у 17,4% хворих першої дослідної групи, і в 22,0% другої групи, то 

серед осіб третьої та четвертої груп таких хворих було значно менше: 9,1% і 

8,0%, відповідно. 
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          Рис. 3.6. Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за особливостями 24-

годинного моніторування ЕКГ 5-10-річної давності (порушення провідності). 

 

Частота блокованих СВЕ була найвищою серед осіб четвертої дослідної 

групи (після проведення процедури реваскуляризації ЛШ). Найменше їх частота 

була характерна для осіб третьої дослідної групи. Варто вказати, що міграція 

водія ритму в контрольній групі зустрічалася тільки у 2,4% випадків. Так само 

часто відмічався ритм з тканини нижньої частини передсердь.  

Треба відмітити, що порушення провідності зустрічалися в різних групах 
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без чіткої закономірності. Так, наприклад, найвищий відсоток осіб із минаючими 

синоатріальними блокадами був характерний для третьої дослідної групи 9,1%, а 

порушення провідності атріовентрикулярного з’єднання найчастіше припадало 

на першу та четверту дослідні групи. Якщо А-В блокада І ступеня під час 

моніторування була зафіксована у 18,2% осіб першої дослідної групи, то в 

четвертій групі її було констатовано в 10,0% випадків. А от А-В блокада І 

ступеня була характерна для 8,0% другої та 4,6% третьої дослідних груп.  

БПНПГ однаково часто виникали в хворих усіх дослідних груп, окрім 

третьої. В даній групі частота такого порушення провідності зустрічалась вдвічі 

рідше. БЛНПГ були характерні в основному для четвертої дослідної групи. 

Відсоток осіб з таким порушенням склав 14,0%. Порівняймо׃ серед осіб другої 

дослідної групи порушення проведення по лівій ніжці зафіксовано у 6,0%, і 4,6% 

− першої і третьої дослідної груп. Були відмічені й інші закономірності. 

Таким чином, можна зробити висновок, що більшість хворих із 

порушеннями ритму по типу ФП демонстрували цілу гамму порушення ритму та 

провідності електричного імпульсу задовго до безпосередньої маніфестації 

аритмії. Для осіб із виключно медикаментозними підходами до корекції 

наслідків аритмії характерна була схильність до ваготонії, часті ектопічні ритми і 

висока частота блокованих СВЕ. Для цієї ж категорії пацієнтів характерна 

найбільша частота порушень проведення по правій ніжці пучка Гіса та А-В 

блокади І ступеня. Особи після реваскуляризації ЛШ схильні були до тахікардії, 

мали в анамнезі часті порушення за типом ідіовентрикулярного ритму та 

найбільшу частоту блокованих СВЕ. Для цієї групи характерні були також 

порушення проведення по лівій ніжці пучка Гіса. У осіб, яким була проведена 

процедура абляції, в анамнезі мали часто місце прояви слабості синусового 

вузла, синдрому «тахі-браді». Також для таких хворих характерним була 

схильність до брадикардії та низький відсоток виникнення ектопічних ритмів.  

Моніторування ВСР дослідних дало, в цілому, неоднозначні результати 

(табл. 3.8).  
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Таблиця 3.8 

Показники варіабельності серцевого ритму у осіб з пароксизмальної та 

персистуючою формами фібриляції передсердь до корекції лікування (Мm) 

   Параметри 

Групи 

LF,  

мс
2
 

HF,  

мс
2
 

LF/ 

HF 

Індекс 

Баєвського 

Контрольна група 

(n=42) 
123847 84443 1,50,3 39,73,8 

Дослідна група 1 

(n=132) 
273782* 102169* 2,70,4* 322,714,6* 

Дослідна група 2  

(n=50) 
221943* 84338 2,60,2 246,426,3* 

Дослідна група 3 

(n=22) 
163762* 99247* 1,70,3 143,729,5* 

Дослідна група 4 

(n=50) 
192951* 77626 2,50,2 385,329,4* 

Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та 

дослідними групами, р0,05. 

 

Для хворих всіх дослідних груп було констатовано наростання напруги 

регуляторних систем організму. Крім того, встановлено чітке зростання 

активності симпатичної ланки ВНС в осіб першої та другої дослідних груп, що 

оцінювали за збільшенням потужності у діапазоні низьких частот (LF) під час 

проведення моніторування ЕКГ. Примітно, що у осіб третьої дослідної групи 

констатували помітне зниження цього показника. У цьому контексті варто 

відмітити, що у осіб контрольної групи середні значення низьких частот було 

вірогідно нижчими. Так, якщо в цій групі показник LF склав (123847) мс
2
, то в 

третій він становив вже (163762) мс
2
, р0,05. Найбільшу схильність до 

симпатикотонії продемонстрували пацієнти першої та другої дослідних груп. У 

них цей показник становив, (273782) мс
2
 і (221943) мс

2
. 

Відзначено також безсистемну активацію парасимпатичної нервової 

системи (хвилі HF) у осіб практично всіх дослідних груп, що може засвідчувати, 

на нашу думку, тісну взаємозалежність між функціонуванням ВНС і 

дисбалансом активації психічних процесів в організмі людей зазначеного 
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контингенту. Наприклад, потужність у діапазоні НF у осіб першої дослідної 

групи в середньому складала (102169) мс
2
, а в осіб контрольної групи – 

(84443) мс
2
, р<0,05. У пацієнтів другої і третьої дослідної груп цей показник 

складав, відповідно, (84338) мс
2
 і (99247) мс

2
, р<0,05. Важливо, що за даними 

ВСР для хворих четвертої дослідної групи було характерні низькі значення 

ритмограми елементів «HF». 

Показовою була також динаміка індексу Баєвського – інтегрального 

показника напруженості регуляторних систем організму. Ступінь напруги ВНС у 

осіб четвертої і першої дослідних груп був максимальним і становив, у 

середньому, 385,329,4 і 322,714,6, відповідно. Водночас, у осіб контрольної 

групи індекс Баєвського складав, в середньому, 39,73,8, р<0,05. Характерно, що 

в осіб другої та третьої дослідних груп індекс Баєвського також у кілька разів 

переважав значення контрольної групи, р<0,05. 

Таким чином, аналіз даних моніторування ВСР виявив превалювання у 

осіб першої та другої дослідних груп симпатичної ланки ВНС. У дослідних цих 

груп також було відмічено значне напруження регуляторних систем організму. 

Також хотіли б відзначити, що значне збільшення індексу Баєвського в четвертій 

та першій дослідних групах, на нашу думку, може вказувати на значний ризик 

серцево-судинних подій у пацієнтів цього контингенту. Натомість, зниження 

хвиль у діапазоні «HF» серед осіб четвертої групи може бути пов’язане з 

виснаженням медіаторних депо ВНС, і є свідченням зниження функціональної 

здатності останньої. Але ствердження такої гіпотези потребує подальших 

прицільних досліджень. 

Рівень СРБ у сироватці крові відрізнявся в обстежуваних хворих. Так, 

якщо рівень даного протеїну сироватки крові в контрольній групі становив 

(1,63±0,56) мг/л, то в першій, другій, третій та четвертій групах він дорівнював 

(6,24±0,9) мг/л, (7,68±0,85) мг/л, (7,98±0,88) мг/л і (8,35±0,91) мг/л, р<0,05. 

Аналогічні закономірності відмічалися і з рівнем лейкоцитозу в крові.  

Частота виникнення ФП корелювала з концентрацією СРБ сироватки крові 
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(r=0,68, р<0,05).  

Ряд певних закономірностей виявлено при аналізі даних ЕхоКГ (табл. 3.9). 

Так, як результат електричного ремоделювання, у осіб всіх дослідних груп було 

відмічено збільшення розмірів ЛП. Найбільший розмір був констатований для 

пацієнтів першої дослідної групи, який склав (4,8±0,4) см, у той час як в 

контрольній групі цей показник склав (3,3±0,5) см, р<0,05. Діаметр ЛП був 

більшим від контрольної групи також і в інших дослідних групах, проте ця 

різниця не була вірогідно значимою. Натомість, вірогідно більшими (порівняно 

зі значеннями дослідних контрольної групи) були значення КСР ЛШ у всіх 

дослідних групах, окрім третьої групи. Так, наприклад, якщо КСР в середньому в 

осіб контрольної групи складав (3,0±0,3) см, то в першій, другій та четвертій 

групах він становив, (4,9±0,5), (4,1±0,4) і (4,2±0,4) см, р<0,05. Слід відмітити, що 

цей показник склав серед осіб третьої дослідної групи в середньому (3,7±0,3) см, 

що не відрізнялося від значення контрольної групи, проте відрізнялося від такого 

першої дослідної групи, р<0,05. Практично аналогічні тенденції були 

констатовані і для об’ємних показників ЛШ. Наприклад, показники КДО і КСО  

ЛШ були найвищими серед осіб першої дослідної групи і становили в 

середньому (169,3±13,2) і (85,2±4,6) см
3
, відповідно, що було вірогідно вище як у 

порівнянні зі значеннями контрольної групи, так і третьої дослідної групи. Варто 

в цьому контексті відмітити, що об’ємні показники ЛШ перевищували значення 

контрольної групи в осіб всіх дослідних груп, р<0,05. Вірогідно змінилися в 

деяких дослідних групах і значення УО ЛШ. Так, наприклад, якщо в контрольній 

групі він становив (81,3±5,5) см
3
, то в першій дослідній групі вже склав 

(66,3±4,3) см
3
, р<0,05. Треба відмітити, що значення УО в другій, третій та 

четвертій дослідних групах вірогідно не відрізнялися від контрольної групи, хоча 

і була відмічена чітка тенденція до зменшення його.  

Ознаки аритмогенного ремоделювання камер серця були простежені і на 

прикладі значень легеневої гіпертензії, виміряної непрямим методом під час 

ЕхоКГ.
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Таблиця 3.9 

Розподіл осіб дослідної та контрольної груп за показниками ЕхоКГ на першому етапі дослідження (M±m) 

 

Параметри 

 

Контрольна 

група (n=42) 

Дослідна група (n=254) 

перша  

(n=132) 

друга  

(n=50) 

третя  

(n=22) 

четверта 

(n=50) 

дАо, см 2,9±0,4 3,6±0,4 3,2±0,6 2,9±0,2 2,8±0,2 

дЛП, см 3,3±0,5 4,8±0,4* 3,9±0,6 4,1±0,2 4,1±0,3 

КДР, см 4,8±0,4 5,7±0,7 5,3±0,6 4,9±0,3 5,0±0,3 

КСР, см 3,0±0,3 4,9±0,5* 4,1±0,4* 3,7±0,3¶ 4,2±0,4* 

КДО, см
3
 85±9,3 169,3±13,2* 155,4±10,4* 136,6±8,1*¶ 153,6±9,7* 

КСО, см
3
 42±4,6 85,2±4,6* 80,7±5,2* 67,7±3,3*¶ 73,3±5,8* 

Тмшп(д), см 0,9±0,2 1,3±0,2 1,1±0,2 1,1±0,1 1,3±0,1 

          Тзслш(д), см 0,8±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 1,0±0,1 1,1±0,1 

УО, см
3
 81,3±5,5 66,3±4,3* 68,1±3,8 86,3±2,6¶ 72,1±3,1 

ФВ, % 62,2±9,8 41,3±6,3 46,9±4,2 52,2±2,7 48,5±3,1 

Правий шлуночок, 

см 

2,6±0,4 3,5±0,4 3,2±0,4 2,8±0,2 3,1±0,2 

Гіпокінез ЛШ - 38,1% 26,1% 9,1% 54,2% 

Легенева гіпертен., 

мм рт.ст 

- 48,6±6,2 

(61,9%) 

42,9±6,7  

(34,8%) 

30,9±4,3¶ 

(13,6%) 

49,9±7,8  

(66,7%) 

Гіпертрофія ЛШ - 76,2% 73,9% 36,4% 62,5% 

   Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та дослідними 

групами, р0,05; 

3. ¶ - вказано стандартне відхилення даних щодо першої дослідної групи, р0,05. 
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Насамперед варто відзначити високий відсоток гіпертензії в малому колі 

кровообігу серед осіб першої та четвертої дослідних груп. Так, якщо серед 

дослідних першої групи таких осіб було 61,9%, то серед четвертої – 66,7%. Варто 

відмітити, що серед осіб другої дослідної групи легенева гіпертензія була 

констатована вдвічі рідше (34,8%), а серед осіб третьої групи – всього у 13,6% 

випадків. Із цим перегукувалися і середні значення АТ в легеневій артерії. Так, 

найнижчі значення були зафіксовані в середньому в осіб третьої дослідної групи 

(30,9±4,3) мм рт.ст., що було вірогідно нижче від таких серед дослідних першої 

групи (48,6±6,2) мм рт.ст., та дослідних четвертої групи (49,9±7,8) мм рт.ст. У 

даному контексті можна відзначити і вищий відсоток ГЛШ серед осіб першої та 

другої дослідних груп, яка була констатована у 76,2% і 83,9% випадків, 

відповідно. Найбільш рідко ГЛШ виявлялася серед осіб третьої дослідної групи 

36,4%. Були констатовані й інші закономірності. 

Також на основі визначення ММЛШ вираховували значення ОФІК за 

формулою J. Shirani і співавторів (рис. 3.7).  

 

 
Рис. 3.7. Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за значеннями 

об’ємної фракції інтерстиціального колагену. 
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Результати виявили, що найвищі рівні ОФІК характерні для осіб після 

процедури реваскуляризації ЛШ (7,6%). У пацієнтів контрольної групи цей 

показник склав 0,6%. Високим виявився вміст ОФІК і у пацієнтів другої 

дослідної групи, яким окрім медикаментозної терапії для відновлення ритму 

застосовувалася електрична кардіоверсія. У даній групі відсоток ОФІК склав 

6,5%. Також варто відмітити, що в третій групі (хворих, яким проводилась 

процедура абляції) значення ОФІК було серед дослідних груп найменшим і 

склало 2,9%. Таким чином, можна підсумувати, що за даними оцінки ОФІК, 

процес аритмогенного ремоделювання серця має найбільш виражений характер у 

осіб з пароксизмальною і/або персистуючою формами ФП, яким проводилася 

процедура реваскуляризації ЛШ та проводилося тільки медикаментозне 

лікування проявів аритмії. Найнижчий показник ОФІК характерний для осіб 

після процедури абляції. 

Можна в цьому відношенні провести паралелі з показником ОФІК і 

значеннями шкали ішемії Хачінського (Hachinski Ischeamic Score), що дозволяє 

відрізнити різні варіанти деменції і оцінити приблизно її генез (рис. 3.8). Так, 

серед хворих першої дослідної групи переважали особи, що набрали в 

середньому 7 і більше бала за шкалою, що відповідало судинному походженню 

дементивних проявів. Таких осіб серед всіх дослідних груп тут було найбільше 

(71,2%). У другій та третій дослідних групах відсоток осіб з такими даними 

становив, 24,0% і 18,2%, відповідно. 

Більше половини саме з таким етіологічним чинником порушень 

когнітивних здібностей констатували серед осіб четвертої дослідної групи 

(62,0% осіб). Примітно, що серед осіб третьої дослідної групи (в групі, де 

відсоток інтерситціального фіброзу був найменшим за даними показника ОФІК) 

відсоток осіб із судинною деменцією був також найменшим і склав менше 20,0% 

випадків. Також варто відмітити величини середніх балів за шкалою. Так, якщо в 

першій та четвертій дослідних групах середній бал був найвищий та склав 

(9,4±1,1) бала та (8,3±0,6) бала, то в другій та третій групах він становив (7,3±0,7) 



98 
 

і (5,8±0,3) бала, відповідно. Різниця між середніми значеннями для осіб третьої 

дослідної групи та значеннями першої і четвертої груп була, р<0,05. 

 

    

    
Рис. 3.8. Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за значеннями шкали 

Хачінського (Hachinski Ischeamic Score), %. 

 

Таким чином, проведені дослідження стверджують, що особи з 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП, яким проводилися попередньо 

процедури реваскуляризації ЛШ, а також застосувалася тільки медикаментозна 

тактика корекції проявів аритмії, мають вищий відсоток судинної деменції. Після 

проведення процедури абляції ризик виникнення проявів судинної деменції 

значно менший. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ 

ЖИРНИХ КИСЛОТ В ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

ПАРОКСИЗМАЛЬНУ ТА ПЕРСИСТУЮЧУ ФОРМИ ФІБРИЛЯЦІЇ 

ПЕРЕДСЕРДЬ 

 

У цьому розділі подано результати другого етапу роботи, який передбачав 

проведення комплексу клінічних і функціональних досліджень у осіб з різними 

клінічними формами ФП та різними тактиками лікувального контролю за 

патологічними проявами порушень ритму. 

На другому етапі дослідження аналізували клінічну ефективність корекції 

ОБТ шляхом додаткового застосування препарату о-3-ПНЖК залежно від різних 

клінічних, ЕКГ та гемодинамічних феноменів ФП. Із метою вивчення 

ефективності такої корекції було сформовано такі чотири дослідні групи. Перша 

дослідна група включала 48 осіб з пароксизмальною або персистуючою формами 

ФП, у яких використовувалася тільки ОБТ. Друга група включала 46 осіб з ФП, 

яким була проведена корекція ОБТ шляхом додавання препарату о-3-ПНЖК в 

індивідуально дібраних дозах. Третю та четверту дослідну групи склали особи 

після електричної конверсії аритмії (50 пацієнтів) та попередньої 

реваскуляризації міокарда ЛШ (50 пацієнтів), яким для корекції ОБТ також 

використовувався о-3-ПНЖК в індивідуально дібраних дозах. Контрольну групу 

склали 42 практично здорові особи на всіх етапах дослідження. 

Розподіл обстежених хворих на ФП за віком та статтю на другому етапі 

дослідження поданий у табл. 4.1. Варто відзначити, що всі дослідні групи на 

цьому етапі суттєво не відрізнялися за віковими та гендерними особливостями. 

Серед усіх дослідних переважали хворі віком 60 і більше років. Так, наприклад, у 

першій дослідній групі таких осіб було 60,0% жінок і 58,3% чоловіків, 

відповідно; у третій – 57,2% і 62,1%, відповідно. Тільки близько третини хворих 

припало на вікову групу 40-59 років. У другій дослідній групі таких жінок було 

34,6% і чоловіків – 35,0%, а в четвертій – 33,3% і 28,1%, відповідно. Хворих 

менше 40 років було найменше в усіх групах. 
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Таблиця 4.1 

Розподіл обстежених контрольної та дослідної груп  

за віком і статтю на другому етапі дослідження 

Вік 

Дослідна  

група 1 

(n=48) 

Дослідна  

група 2 

(n=46) 

Дослідна  

група 3  

(n=50) 

Дослідна  

група 4  

(n=50) 

жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. 

21-39 

років 

2 

(10,0%) 

2 

(7,2%) 

3 

(11,5%) 

2 

(10,0%) 

4 

(19,1%) 

5 

(17,3%) 

2 

(11,1%) 

4 

(12,5%) 

40-59 

років 

6 

(30,0%) 

9 

(32,2%) 

9 

(34,6%) 

7 

(35,0%) 

5 

(23,7%) 

6 

(20,6%) 

6 

(33,3%) 

9 

(28,1%) 

60 і 

більше 

років 

12 

(60,0%) 

17 

(60,6%) 

14 

(53,9%) 

11 

(55,0%) 

12 

(57,2%) 

18 

(62,1%) 

10 

(55,6%) 

19 

(59,4%) 

Всього 
20 

(41,7%) 

28 

(58,3%) 

26 

(56,5%) 

20 

(43,5%) 

21 

(42,0%) 

29 

(58,0%) 

18 

(36,0%) 

32 

(64,0%) 

     Примітки: 1. Вказана абсолютна кількість хворих. 

2. У дужках подано відсоток до абсолютної кількості обстежених. 

 

За гендерними особливостями розподіл хворих у дослідних групах був 

також практично однаковий. Майже в усіх групах переважав відсоток осіб 

чоловічої статі, тільки в другій дослідній групі на 13,0% було більше жінок. У 

цілому можна констатувати, що групи були порівнювані між собою, що зробило 

можливим подальший аналіз. 

Далі наводимо результати клінічного, інструментального і 

функціонального обстежень хворих на пароксизмальну та персистуючу форми 

ФП після корекції ОБТ о-3-ПНЖК. 

При аналізі частоти виникнення скарг виявлено, що найбільша їх частка 

після лікування припадала на осіб першої дослідної групи (табл. 4.2). У цій групі 

превалювали скарги на задишку, дратівливість та перебої в роботі серця. Так, 

якщо швидка втомлюваність зустрічалася в цій групі в 43,8% випадків, то в 

другій – в 32,6%, а в третій та четвертій – у 6,0% і 10,0% випадків, відповідно. 

Скарги, які можна віднести на долю прогресування СН були також характерні 

більшою мірою для осіб, що знаходилися на ОБТ. Наприклад, на задишку після 

лікування скаржилися в групі, особам якої була проведена процедура 
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реваскуляризації (четверта дослідна група), всього 18,0% осіб. Практично вдвічі 

більше було таких випадків (32,0%) у третій дослідній групі (після кардіоверсії 

та корекції ОБТ). Найбільше, 54,2% випадків, було зафіксовано скарг на задишку 

серед осіб першої дослідної групи. Варто відмітити і ефективність застосованої 

нами корекції лікування за умов різних підходів до ведення хворих на ФП. Так, 

найбільш значний ефект така корекція ОБТ мала місце у хворих після 

реваскуляризації ЛШ. Якщо до лікування відсоток осіб зі скаргами на задишку 

сягав більше половини хворих (54,0%), то після корекції кількість їх зменшилася 

практично втричі (18,0%). Схожа динаміка була констатована після корекції 

лікування і для осіб після процедури кардіоверсії (третя дослідна група). До 

корекції лікування 64,0% хворих вказували на задишку, а 50,0% – на серцебиття. 

Після проведення корекції терапії таких осіб стало 32,0% і 12,0%, відповідно. 

Відсоток вказаних скарг у першій дослідній групі змінився несуттєво.  

Варто розглянути і динаміку частоти виникнення ангінозного болю серед 

дослідних. Насамперед можна відзначити, що до та після проведеного лікування 

відсоток осіб у першій дослідній групі практично не змінився (39,6% і 33,3%). 

Натомість в інших дослідних групах (в яких проводилася корекція ОБТ) частота 

ангінозного болю зменшилася наполовину. Наприклад, якщо до лікування його 

частота в другій та третій дослідних групах складала 39,1% та 42,0% випадків, то 

після проведення корекції відсоток таких осіб зменшився до 15,2% і 24,0%, 

відповідно. Аналогічна динаміка була констатована в осіб четвертої дослідної 

групи. Варто відзначити також відсутність після корекції лікування у всіх групах 

кровохаркання. 

Оцінка скарг із боку емоційної та когнітивної скарг дослідних виявила, що 

в більшості випадків корекція лікування не призвела до їх значної позитивної 

динаміки. Так, дратівливість та тривожність були характерні до лікування для 

47,9% і 25,0% хворих у першій дослідній групі. Після лікування таких осіб було 

54,2% і 18,8%, відповідно. 
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Таблиця 4.2 

Розподіл осіб дослідної та контрольної груп за частотою скарг до і після корекції лікування 

 

Скарги 

 

Контрольна 

група 

(n=42) 

Дослідні групи 

(n=194) 

Дослідна 

група 1 

(n=48) 

Дослідна 

група 2 

(n=46) 

Дослідна 

група 3 

(n=50) 

Дослідна 

група 4 

(n=50) 

  до після до після до після до після 

Слабість 3 (7,2%) 22(45,8%) 19(39,6%) 23(50,0%) 11(23,9%) 23(46,0%) 11(22,0%) 17(34,0%) 12(24,0%) 

Швидка 

втомлюв. 

2 (4,8%) 20(41,7%) 21(43,8%)  21(45,7%) 15(32,6%) 7(14,0%) 3(6,0%) 7(14,0%) 5(10,0%) 

Серцебиття 1(2,4%) 31(64,6%) 20(41,7%) 32(69,6%) 12(26,1%) 25(50,0%) 6(12,0%) 26(52,0%) 11(22,0%) 

Задишка - 37(77,1%) 26(54,2%) 36(48,3%) 21(45,7%) 32(64,0%) 16(32,0%) 27(54,0%) 9(18,0%) 

Ангінозний біль - 19(39,6%) 16(33,3%) 18(39,1%) 7(15,2%) 21(42,0%) 12(24,0%) 11(22,0%) 6(12,0%) 

Головний біль 3(7,2%) 15(31,3%) 18(37,5%) 16(34,8%) 9(19,6%) 3(6,0%) 5(10,0%) 22(44,0%) 13(26,0%) 

Головокружіння 1(2,4%) 21(43,8%) 19(39,6%) 22(47,8%) 11(23,9%) 15(30,0%) 4(8,0%) 24(48,0%) 26(52,0%) 

Кровохаркання - 2(4,2%) - 3(6,5%) - 1(2,0%) - - - 

Дратівливість 4(9,5%) 23(47,9%) 26(54,2%) 22(47,8%) 19(41,3%) 9(18,0%) 7(14,0%) 14(28,0%) 16(32,0%) 

Тривожність 1(2,4%) 12(25,0%) 9(18,8%) 13(28,3%) 12(26,1%) 2(4,0%) 6(12,0%) 16(32,0%) 14(28,0%) 

Розлади пам’яті 1(2,4%) 20(41,7%) 17(35,4%) 19(41,3%) 7(15,2%) 12(24,0%) 16(32,0%) 11(22,0%) 9(18,0%) 

Емоційна 

лабільність 

2(4,8%) 17(35,4%) 18(37,5%) 18(39,1%) 12(26,1%) 7(14,0%) 3(6,0%) 15(30,0%) 16(32,0%) 

Порушення сну 1(2,4%) 24(50,0%) 20(41,7%) 23(50,0%) 13(28,3%) 13(26,0%) 10(20,0%) 14(28,0%) 10(20,0%) 

Перебої в роботі 

серця 

- 40(83,3%) 33(68,8%) 39(84,8%) 16(34,8%) 19(38,0%) 6(12,0%) 13(26,0%) 4(8,0%) 

Примітки: 1. Вказані абсолютні числа. 

2. У дужках – відсоток осіб до кількості обстежених. 



104 
 

У другій та третій дослідних групах спостерігалося після корекції 

лікування незначне зменшення відсотка таких скарг. До проведення корекції 

дратівливість та тривожність були характерні для 47,8% і 28,3% хворих другої та 

для 18,0% і 4,0% хворих третьої групи. Після проведення корекції ОБТ їх 

відсоток змінився на 41,3% і 26,1% та 14,0% і 12,0%, відповідно.  

Варто відмітити зростання втричі в групі, особам якої проводилася 

процедура кардіоверсії тривожності. Аналогічні закономірності були характерні 

й для осіб четвертої дослідної групи, в якій частота таких скарг, як тривожність і 

дратівливість після проведеного спостереження за дослідний період практично 

не змінилася. Проте, варто констатувати, що між окремими групами після 

корекції лікування різниця в частоті скарг з боку психічної сфери була очевидна. 

Так, емоційна лабільність після лікування найчастіше виникала серед осіб 

першої та четвертої дослідних груп, найменш часто – серед осіб третьої 

дослідної групи. Наприклад, якщо ця характеристика була констатована для 

37,5% осіб першої дослідної групи та для 32,0% – четвертої, то серед осіб другої 

та третьої груп вона була зафіксована у 26,1% і 6,0%, відповідно. Треба 

відзначити високий відсоток розладів пам’яті серед осіб першої (яким 

проводилася тільки ОБТ) та третьої (яким проводилася процедура кардіоверсії) 

дослідних груп. Частота цих порушень склала в цих групах після періоду 

спостереження 35,4% і 32,0% випадків. У другій (яким окрім ОБТ, 

застосовувалася також корекція лікування) та четвертій (після процедур 

реваскуляризації ЛШ) дослідних групах відсоток порушення пам’яті склав 15,2% 

і 18,0% випадків.  

Варто також відзначити значне зменшення суб’єктивного відчуття 

перебоїв у роботі серця серед дослідних всіх груп після проведення лікування, 

проте в деяких групах ця динаміка була більш значною. Так, якщо до та після 

лікування серед  осіб  першої  дослідної групи вона була  характерна  для 83,3% і 

68,8% осіб, відповідно, то серед пацієнтів другої та третьої дослідних груп їх 

частота склала вже 84,8% і 34,8% та 38,0% і 12,0%, відповідно. Частота цих 
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відчуттів серед осіб четвертої дослідної групи зменшилася після лікування з 

26,0%  до 8,0%. Були характерні й інші закономірності. 

Таким чином, на основі аналізу скарг можна констатувати, що застосована 

нами корекція базової терапії дозволяє оптимізувати перебіг захворювання 

залежновід терапевтичних підходів. Найбільш виразна позитивна динаміка ознак 

СН та коронарної недостатності характерна для осіб, яким проводилася 

кардіоверсія та процедура реваскуляризації ЛШ. Також корекція лікування 

позитивно впливає на загальне самопочуття та працездатність як серед осіб, яким 

для   контролю   за   проявами   недуги   використовувалися   як   медикаментозні,  

так і процедурні (кардіоверсія та реваскуляризація ЛШ) підходи. Застосована 

нами корекція лікування не дозволяє значною мірою оптимізувати скарги з боку 

психоемоційної сфери хворих із пароксизмальною та персистуючою формами 

ФП. 

Із  даними  аналізу  розподілу  скарг зіставлялися, деякою мірою,  і  дані 

об’єктивного  клінічного  обстеження (табл. 4.3).   Насамперед   варто   

зауважити, що  проведене   лікування  мало  різний  ефект  у  пацієнтів різних 

дослідних груп. Так,  у  хворих  із виключно медикаментозним підходом після 

корекції ОБТ більше,  ніж  вдвічі  зменшилися  прояви недостатності 

периферичного кровообігу. Наприклад,  якщо  блідість  та акроціаноз у цій групі 

(дослідна група 2)  були  констатовані  до  корекції в 36,9% і 13,1% випадків, то 

вже  після  такої  корекції таких  пацієнтів було 26,1% і 4,4%, відповідно. 

Порівняно, у першій групі  після проведеного  лікування,  але  без  відповідної  

корекції  ОБТ  таких  осіб  було  25,0% і 10,4%,  відповідно. Варто зауважити,  

що  осіб, у  яких було  виявлено    акроціаноз  шкіри  після  корекції  ОБТ  не  

було  зафіксовано  в  третій та   четвертій дослідних групах взагалі.  Проведена  

нами корекція ОБТ дозволила також оптимізувати ЧСС дослідних. Найбільш 

відмітна позитивна динаміка в цьому контексті була характерна для хворих 

другої (після корекції ОБТ) та третьої (після процедури кардіоверсії) дослідних 

груп. 
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Таблиця 4.3 

Розподіл осіб дослідної та контрольної груп за клінічними ознаками до та після лікування 

 

Клінічні  

дані 

 

Контрольна 

група 

(n=42) 

Дослідні групи 

(n=194) 

Дослідна  

група 1 

(n=48) 

Дослідна  

група 2 

(n=46) 

Дослідна  

група 3  

(n=50) 

Дослідна  

група 4  

(n=50) 

  до після до після до після до після 

Блідість 3(7,2%) 16(33,3%) 12(25,0%) 17(36,9%) 12(26,1%) 7(14,0%) 4(8,0%) 4(8,0%) 3 (6,0%) 

Акроціаноз - 7(14,6%) 5(10,4%) 6(13,1%) 2(4,4%) 3(6,0%) - 2(4,0%) - 

Пітливість 2(4,8%) 6(12,5%) 4(8,3%) 6(13,1%) 2(4,4%) 7(14,0%) 2(4,0%) 5(10,0%) 2 (4,0%) 

ЧСС - 50-60 7(16,7%) 2(4,2%) 2(4,2%) 3(6,5%) 5(10,9%) 6(12,0%) 8(16,0%) 6(12,0%) 6 (12,0%) 

- 60-90 31(73,8%) 25(52,1%) 28(58,3%) 22(47,8%) 28(60,9%) 23(46,0%) 33(66,0%) 28(56,0%) 29(58,0%) 

- більше 90 4(9,5%) 21(43,7%) 18(37,5%) 21(45,7%) 13(28,3%) 21(42,0%) 9(18,0%) 16(32,0%) 15(30,0%) 

АТ - 139/89 42(100%) 6(12,5%) 9(18,8%) 7(15,2%) 12(26,1%) 10(20,0) 18(36,0%) 12(24,0%) 17(34,0%) 

- гіпертензія - 34(70,8%) 38(79,2%) 32(69,6%) 32(69,6%) 32(64,0%) 31(62,0%) 37(74,0%) 32(64,0%) 

- гіпотонія - 8(16,7%) 6(12,5%) 7(15,2%) 2(4,4%) 8(16,0%) 1(2,0%) 1(2,0%) 1(2,0%) 

Дилятац. вен шиї - 9(18,8%) 7(14,6%) 7(15,2%) 2(4,4%) 7(14,0%) 2(4,0%) 4(8,0%) 1(2,0%) 

Застій в легенях - 7(14,6%) 5(10,4%) 6(13,1%) 2(4,4%) 5(10,0%) 1(2,0%) 3(6,0%) 1(2,0%) 

Білатеральний - 2(4,2%) 1(2,1%) 2(4,4%) - 1(2,0%) - 3(6,0%) - 

Пастозність ніг - 16(33,3%) 12(25,0%) 17(36,9%) 11(23,9%) 15(30,0%) 6(12,0%) 11(22,0%) 3(6,0%) 

Набряки ніг - 8(16,7%) 5(10,4%) 7(15,2%) 2(4,4%) 9(18,0%) - 7(14,0%) 1(2,0%) 

Гепатомегалія - 17(35,4) 12(25,0%) 15(32,6%) 7(15,2%) 16(32,0%) 7(14,0%) 5(10,0%) 2(4,0%) 

Асцит - 2(4,2%) - 2(4,4%) - 2(4,0%) - 1(2,0%) - 

Примітки: 1. Вказані абсолютні числа; 

2. У дужках – відсоток осіб до кількості обстежених. 
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Наприклад, якщо до корекції лікування відсоток хворих із нормокрадією 

(60-90 ударів/хв.) був в другій та третій групах 47,8% і 46,0%, то в кінці періоду 

спостереження він зріс до 60,9% і 66,0%, відповідно. В основному така динаміка 

повʼязана зі зменшенням практично вдвічі відсотка осіб із тахікардією в цих 

групах. Примітно, що в двох інших дослідних групах кількість хворих із 

нормокардією істотно не змінилося. Якщо в першій групі (без корекції 

лікування) на початку спостереження таких осіб було 52,1%, то наприкінці 

58,3%. Варто також відмітити і найвищий відсоток хворих із тахікардією в цій 

групі. Подібна динаміка була характерна й для осіб четвертої дослідної групи. А 

в контрольній групі для 73,8% хворих була характерна нормокардія.  

На противагу змінам ЧСС наприкінці спостереження АТ змінився 

неістотно. Кількість осіб з нормальним рівнем АТ (менше/рівне 139/89 мм рт.ст.) 

у першій дослідній групі збільшився з 12,5% до 18,8%, в основному за рахунок 

зменшення відсотка хворих із гіпотонією. Найбільше – на 16% – зросла кількість 

хворих із нормальним АТ у третій дослідній групі (після кардіоверсії). Корекція 

лікування в другій та четвертій дослідній групах дозволила покращити 

показники АТ у 10,9% і 10,0%, відповідно, також, у більшості, за рахунок 

покращення насосної функції ЛШ та зменшення відсотка хворих із гіпотонією. 

Це дало можливість відповідно компенсувати ознаки СН. Наприклад, ознаки 

застою в легенях наприкінці спостереження були характерні тільки для 2,0% 

хворих четвертої і третьої дослідної груп, і для 4,4% – другої. Порівняно׃ на 

початку спостереження таких осіб було 6,0%, 10,0% і 13,1% у цих групах, 

відповідно. Найгірша динаміка була констатована для хворих першої дослідної 

групи (без корекції ОБТ). Якщо до лікування таких осіб було 14,6%, то після – 

10,4%. Варто відзначити і відсутність у другій, третій та четвертій дослідних 

групах хворих із білатеральним застоєм у легенях після лікування. У першій 

дослідній групі таких осіб було наприкінці спостереження 2,1%. Подібна 

динаміка спостерігалася і для таких клінічних проявів, як пастозність та набряки 

нижніх кінцівок. Так, частота виявлення пастозності нижніх кінцівок після 
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корекції лікування зменшилася більше, ніж вдвічі у хворих третьої (після 

кардіоверсії) та четвертої (після реваскуляризації ЛШ) дослідних груп. У 

пацієнтів другої дослідної групи (після корекції ОБТ) такий прояв СН був 

характерний для 36,9% на початку спостереження, та для 23,9% – наприкінці 

спостереження. В осіб першої групи (без корекції ОБТ) кількість таких хворих 

зменшилася з 33,3% до 25,0%. Набряки периферичних кінцівок у цій групі були 

зафіксовані в 10,4% наприкінці спостереження. У другій та четвертій дослідних 

групах таких хворих було всього 4,4% і 2,0%. У третій дослідній групі (після 

процедури кардіоверсії) таких хворих не було взагалі. Слід відмітити відсутність 

у осіб всіх дослідних груп наприкінці спостереження асциту. Були характерні й 

інші закономірності.  

Таким чином, можна підсумувати, що застосування в пацієнтів з 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП як корекції ОБТ о-3-ПНЖК 

індивідуально дібраних дозах дозволяє оптимізувати клінічний перебіг 

захворювання у пацієнтів після процедур кардіоверсії та реваскуляризації ЛШ. 

Позитивна динаміка характерна, в основному, для симптомокомплексу застійної 

СН; менш очевидними позитивні зрушення були для контролю АТ. 

Вивчення психоемоційних характеристик після лікування також виявило 

ряд певних закономірностей. Аналіз результатів шкали тривоги Цунга (рис. 4.1) 

засвідчив, що обстежені різних дослідних груп продемонстрували різний рівень 

тривоги. Як на початку, так і в кінці спостереження найменша частка осіб з 

низьким рівнем тривоги припадала на першу дослідну групу. Таких хворих було 

25,0%. Удругій та третій групах відсоток таких осіб було 47,8% і 46,0%, 

відповідно.  

Також відрізнялися зазначені групи і за відсотком осіб з високим рівнем 

тривоги. Найбільша кількість таких осіб була в першій дослідній групі (без 

корекції ОБТ), 12,5%. Найменша кількість хворих із високим рівнем тривоги 

припала на третю дослідну групу (після процедури кардіоверсії та корекції ОБТ), 

2,0%. У другій (після корекції ОБТ) та четвертій (після процедури 



109 
 

реваскуляризації ЛШ та корекції ОБТ) дослідних групах відсоток осіб із високим 

рівнем тривоги був практично однаковий, 4,4% і 4,0%, відповідно.  

 

      

      
Рис. 4.1. Розподіл осіб дослідних груп за рівнем тривоги після лікування 

(за даними шкали Цунга), %. 

 

Відповідні зміни торкнулися також середнього бала за шкалою Цунга і 

загального індексу тривоги у групі (табл. 4.4). Найвищий середній бал був 

констатований для осіб першої дослідної групи (53,8±3,9) бала, що відрізнялося 

від результату осіб контрольної групи (30,3±1,2) бала, р0,001. Варто відмітити 

також, що застосовані підходи до корекції проявів захворювання не дали, у 

цілому, зменшити рівень тривоги у всіх дослідних групах. Вірогідна різниця в 

результатах була констатована щодо результатів контрольної групи для всіх 

дослідних груп.   
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Проте варто відзначити також і вірогідну різницю між окремими 

дослідними групами. 

 

Таблиця 4.4 

Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за середнім балом  

шкали Цунга та загальним індексом тривоги після лікування (M±m) 

Параметри 

шкали 

Цунга 

Контрольна 

група 

(n=42) 

Дослідні групи 

(n=194) 

перша  

(n=48) 

друга  

(n=46) 

третя  

(n=50) 

четверта 

(n=50) 

Середній 

бал 

30,3±1,2 53,8±3,9* 41,3±3,6*¶ 40,7±1,5*¶ 47,9±2,3* 

Загальний 

індекс 

тривоги 

0,38±0,3 0,72±0,1* 0,54±0,1 0,40±0,1¶ 0,59±0,1 

Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та 

дослідними групами, р0,001; 

3. ¶ - вказано стандартне відхилення даних щодо першої дослідної 

групи, р0,05. 

 

Застосування корекції ОБТ у хворих із медикаментозним підходом та у 

хворих після процедури кардіоверсії дозволило суттєво зменшити рівень тривоги 

в цього контингенту хворих. Наприклад, якщо в першій групі середній бал 

становив (53,8±3,9) бала, то в другій та третій групах він склав (41,3±3,6) і 

(40,7±1,5) бала відповідно, р0,05. Для осіб третьої дослідної групи зменшився 

також і загальний індекс тривоги, який наприкінці періоду спостереження склав 

0,40±0,1, що було менше порівняно з першою дослідною групою, р0,05. 

Таким чином, застосована нами корекція ОБТ у хворих із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП дозволила зменшити рівень 

тривоги в осіб як з виключно медикаментозним підходом, так і після процедури 

кардіоверсії. Використана нами тактика корекції ОБТ не дозволяє знизити рівень 

тривоги у хворих після реваскуляризації ЛШ. 

Відображенням описаних тенденцій були також результати опитування за 

анкетою оцінки якості життя у хворих із ФП «AFEQT» (табл. 4.5). Передусім 
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варто відзначити, що в пацієнтів першої дослідної групи після проведення 

лікування не відбулося істотного покращення якості життя. Сумарні середні 

значення балів, набраних за даними опитування, істотно відрізнялися від таких 

контрольної групи. Якщо в контрольній групі цей показник становив (82,3±3,1) 

бала, то в першій дослідній групі він був (58,7±3,5) бала, р0,05. У четвертій 

дослідній групі (після реваскуляризації ЛШ) сумарне значення набраних балів 

було вищим порівняно з першою групою (68,3±3,2) бала, проте істотно нижчим 

порівняно з контрольною, р0,05.  

 

Таблиця 4.5 

Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за анкетою оцінки якості життя  

у хворих із фібриляцією передсердь «AFEQT» після лікування (M±m) 

Параметри 

анкети, бали 

Контрольна 

група 

(n=42) 

Дослідні групи 

(n=194) 

перша  

(n=48) 

друга  

(n=46) 

третя  

(n=50) 

четверта 

(n=50) 

Сумарне 

значення 

82,3±3,1 58,7±3,5* 72,2±4,2¶ 73,6±3,4¶ 68,3±3,2*¶ 

Симптоми 80,1±3,9 61,3±3,5* 76,1±4,1¶ 72,3±3,7¶ 65,6±3,2* 

Занепокоєння 

процесом 

лікування 

         -  52,3±3,4  72,7±3,8¶  66,8±3,4¶  61,6±3,8 

Щоденна 

активність 

89,3±2,9 56,2±3,1* 73,9±3,5*¶ 75,9±3,3*¶ 63,7±3,4* 

Задоволення 

лікуванням 

- 50,6±3,6 62,2±3,2¶ 74,3±3,4¶ 66,4±3,5¶ 

Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та 

дослідними групами, р0,05; 

3. ¶ - вказано стандартне відхилення даних щодо першої дослідної 

групи, р0,05. 

 

Застосування корекції ОБТ у другій (медикаментозний підхід до ведення 

ФП) та в третій (після кардіоверсії) дослідних групах дозволило істотно 

покращити якість життя хворих. Так, у другій групі показник сумарного 

середнього бала становив наприкінці спостереження (72,2±4,2) бала, а в третій – 
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(73,6±3,4) бала, що мало відрізнялося від значення контрольної групи, р>0,05. 

Відповідні зміни торкнулися і показників підшкал анкети. Так, аналізуючи дані 

шкали «Симптоми», варто зауважити, що найменший бал (найбільше симптомів) 

був притаманний для дослідних першої групи, найвищий – у другій групі, що 

істотно відрізнялося від значень контрольної групи. Якщо в першій групі цей 

показник становив (61,3±3,5) бала, то в контрольній – (80,1±3,9) бала, р0,05. 

Вірогідна різниця між значенням контрольної групи згідно з цією шкалою була 

констатована також для четвертої дослідної групи. Відповідні значення для 

другої та третьої дослідних груп вірогідно не відрізнялися від контрольної групи. 

Найбільше занепокоєння, як і найменше задоволення процесом лікування 

виказували хворі першої дослідної групи. Найбільш лікуванням були задоволені 

пацієнти після кардіоверсії (третя дослідна група) та після корекції ОБТ (друга 

група). Так, наприклад, якщо за шкалою «Занепокоєння процесом лікування» 

пацієнти першої групи набрали в середньому (52,3±3,4) бала, то значення хворих 

другої та третьої групи досягли (72,7±3,8) і (66,8±3,4) бала відповідно, р0,05. 

Аналогічна закономірність була констатована для значень шкали «Задоволення 

лікуванням». Варто також відмітити і високий середній бал за шкалою «Щоденна 

активність» у третій дослідній групі, (75,9±3,3) бала, що було істотно вищим 

порівняно з даними першої групи 56,2±3,1, р0,05. Порівняно з першою 

дослідною групою (медикаментозний підхід без корекції ОБТ) вищою щоденна 

активність була характерна також і для осіб другої групи, р0,05. Також слід 

відзначити, що застосовані підходи до лікування не дозволили достатньою мірою 

оптимізувати щоденну активність хворих дослідних груп і вона не зрівнялася з 

такою контрольної групи. 

Таким чином, аналіз результатів опитування за анкетою оцінки якості 

життя у хворих із ФП «AFEQT» наприкінці періоду спостереження підтвердив, 

що хворі без корекції ОБТ мають найнижчу якість життя як за сумарним балом, 

так і за всім трьома підшкалами. Найвища якість життя характерна для осіб після 

корекції ОБТ у групах як з виключно медикаментозною тактикою лікування, так 
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і після застосування кардіоверсії. Особи після реваскуляризації ЛШ та 

відповідної корекції ОБТ займають проміжне положення і мають знижену якість 

життя. 

Повторна оцінка феноменів ЕКГ у дослідних наприкінці періоду 

спостереження дозволила виявити ряд відмінностей (табл. 4.6). Варто відзначити, 

що проведене лікування дозволило відновити синусовий ритм не всіх хворих. 

Так, наприклад, для 25,0% пацієнтів першої дослідної групи була констатована 

хронічна форма ФП. У цій групі таких осіб було найбільше. У другій та 

четвертій групах хворих, яким не вдалося відновити синусовий ритм, було 15,2% 

і 18,0%, відповідно.  

Найменша кількість хворих із ФП наприкінці періоду спостереження 

припала  на  третю  дослідну  групу  (після кардіоверсії).  Таких осіб було 6,0%. 

У цій групі хворих також були зафіксовані деякі відмінності, що стосувалися 

типу аритмії щодо амплітуди хвиль «f». З 12 пацієнтів першої дослідної групи 

(медикаментозний підхід без наступної корекції ОБТ) 66,7% мали 

дрібнохвильову форму ФП (амплітуда хвиль «f» менше 0,5 мВ). У четвертій 

(після процедури реваскуляризації   ЛШ   та   наступною   корекцією ОБТ)  

дослідній   групі   таких осіб було ще більше, 77,8%. Натомість у другій групі 

(медикаментозний підхід з наступною корекцією ОБТ) тільки 14,3% хворих мали 

дрібнохвильову форму ФП. Серед осіб третьої дослідної групи у всіх осіб була 

констатована крупнохвильова форма ФП (амплітуда хвиль «f» більше 0,5 мВ). 

Змінився також дещо і розподіл пацієнтів усіх груп за середньою ЧСС. 

Найбільше осіб, у яких вдалося досягти цілей терапії та контролювати ЧСС в 

межах нормокардії (60-90 уд./хв.) було в другій дослідній групі 76,1%. Варто 

також відмітити, що в останній групі цей показник був найменшим за рахунок 

найбільшої кількості хворих із брадикардією (менше 60 уд./хв.). Таких осіб у цій 

групі було 22,0%. Найменша кількість таких хворих припала на першу (6,3%) та 

другу (8,7%) дослідні групи. 
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Таблиця 4.6 

Розподіл осіб контрольної і дослідних груп  

за електрокардіографічними феноменами після лікування 

Параметри 

аналізу  

ЕКГ 

Контрольна 

група  

(n=42) 

Дослідні групи 

(n=194) 

перша  

(n=48) 

друга  

(n=46) 

третя  

(n=50) 

четверта 

(n=50) 

  Фібриляція передсердь 

хронічна ФП - 12 (25,0%) 7 (15,2%) 3 (6,0%) 9 (18,0%) 

амплітуда 

«f-хв.»  0,5 

мВ 

- 8 (66, %) 1 (14,3%) - 7 (77,8%) 

амплітуда 

«f-хв.» > 0,5 

мВ 

- 4 (33,3%) 6 (85,7%) 3 (100,0%) 2 (22,2%) 

ЧСС: 

- 50-60/хв. 

7 (16,7%) 3 (6,3%) 4 (8,7%) 11 (22,0%) 8 (16,0%) 

- 60-90/хв. 31 (73,8%) 29 (60,4%) 35 (76,1%) 26 (52,0%) 34 (68,0%) 

- > 90/хв. 4 (9,5%) 16 (33,3%) 7 (15,2%) 13 (26,0%) 8 (16,0%) 

ПБПНПГ 2 (4,8%) 16 (33,3%) 12 (26,1%) 14 (28,0%) 20 (40,0%) 

ПБЛНПГ - 4 (8,3%) 2 (4,4%) 3 (6,0%) 9 (18,0%) 

  Синусовий ритм 

ремодел. 

передсердь 

 

- 

22 (45,8%) 13 (28,3%) 17 (34,0%) 13 (26,0%) 

ГЛШ 4 (9,5%) 32 (66,7%) 24 (52,2%) 29 (58,0%) 31 (62,0%) 

міжпередсер. 

блок 

2 (4,8%) 19 (39,6%) 11 (23,9%) 9 (18,0%) 14 (28,0%) 

P-Q 200 мс, 

% 

42 (100,0%) 34 (70,8%) 37 (80,4%) 45 (90,0%) 36 (72,0%) 

P-Q >200 мс, 

% 

- 14 (29,2%) 9 (19,6%) 5 (10,0%) 14 (28,0%) 

P-Q, середнє, 

мс ʹ 

145,2±9,3 189,3±8,2* 169,1±7,4 177,4±6,5* 170,2±6,4* 

Q-T, 

середнє, мс ʹ 

392,8± 

18,3 

500,3± 

37,4* 

416,7± 

16,1¶ 

455,6± 

22,8* 

476,2± 

24,3* 

Примітки: 1. Вказані абсолютні числа; 

2. У дужках – відсоток осіб до кількості обстежених; 

3. ʹ - вказані середні значення у групі (M±m); 

4. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та 

дослідними групами, р0,05; 

5. ¶ - вказано стандартне відхилення даних щодо першої дослідної 

групи, р0,05. 
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Необхідно зазначити, що серед осіб першої дослідної групи у більше, ніж 

третини пацієнтів не вдалося повною мірою контролювати рівень ЧСС, і для 

яких цей показник був вищим за 90 уд./хв., що, очевидно, пов’язано із високим 

відсотком хворих із хронічною ФП у цій групі. У хворих після реваскуляризації 

ЛШ та в групі після корекції ОБТ з медикаментозним підходом (друга дослідна 

група) відсоток осіб із тахікардією був найнижчим, 16,0% і 15,2%, відповідно. 

Розподіл хворих за частотою виникнення порушень проведення по ніжках 

пучка Гіса наприкінці періоду спостереження істотно не змінився. Найчастіше ці 

порушення виникали в осіб четвертої дослідної групи (після процедури 

реваскуляризації ЛШ). У 40,0% пацієнтів зазначеної групи була констатована 

ПБПНПГ, і в 18,0% – ПБЛНПГ. Порівняймо׃ у другій та третій дослідних групах 

порушення провідності по правій ніжці пучка Гіса було констатоване в 26,1% і 

28,0%, відповідно, а порушення провідності по лівій ніжці було зафіксоване 

тільки в поодиноких випадках. Були характерні й інші закономірності.  

Слід зауважити і наявність ознак ремоделювання передсердь (гіпертрофії 

/дилятації) за даними ЕКГ у пацієнтів різних груп. Найчастіше ці зміни були 

констатовані для осіб першої дослідної групи (медикаментозний підхід без 

корекції ОБТ), 45,8%. Дещо рідше (у третині випадків) вони зустрічалися для 

хворих після кардіоверсії та наступної корекції ОБТ (третя дослідна група). 

Найрідше ці феномени ЕКГ були характерні для хворих другої та четвертої 

дослідних груп. Подібний розподіл був характерний і для такого феномену, як 

міжпередсердна блокада проведення імпульсів, який вважається на сьогодні 

одним з предикторів рецидивування ФП. Найчастіше інтраатріальний блок 

зустрічався у пацієнтів першої дослідної групи, найрідше – в осіб третьої та 

другої груп. Так, якщо в першій групі він був констатований у майже 40,0% 

випадків, то в другій та третій групах тільки в 23,9% і 18,0% дослідних. Ще 

одним характерним феноменом ЕКГ була пролонгація інтервалу «PQ». 

Подовжений інтервал був характерний для 29,2% хворих першої та 28,0% 

четвертої дослідних груп. Значно рідше таке подовження (більше 200 мс) 



116 
 

зустрічалося у хворих другої дослідної групи. У пацієнтів після кардіоверсії 

таких осіб було всього 10,0%. Відповідно змінилися і показники середнього 

значення інтервалу «PQ». Середнє значення інтервалу «PQ» було найдовшим в 

осіб першої дослідної групи. У цій групі він склав (189,3±8,2) мс, що було менше 

порівняно зі значенням контрольної групи, (145,2±9,3) мс, р0,05. Слід 

наголосити, що особи третьої та четвертої дослідних груп також переважали в 

цьому відношенні осіб контрольної групи, р0,05. І тільки значення осіб другої 

дослідної групи (після корекції ОБТ) не відрізнялося від такого контрольної 

групи, р>0,05. Істотної різниці між дослідними групами за цим показником не 

було констатовано, хоча і була зафіксована тенденція до подовження інтервалу 

«PQ» у хворих із медикаментозним підходом без наступної корекції ОБТ. 

Натомість була констатована різниця в середніх значеннях інтервалу «QТ» між 

дослідними першої (500,3±37,4) мс та другої (416,7±16,1) мс дослідними 

групами, р0,05. Між іншими дослідними групами ця закономірність не була 

констатована. 

Таким чином, можна підсумувати, що застосована нами корекція ОБТ 

дозволяє покращити контроль за проявами аритмії, зокрема збільшити частоту 

відновлення синусового ритму та зменшити – в іншому випадку – кількість осіб 

із несприятливою дрібнохвильовою формою ФП. Також така корекція зменшує 

ймовірність виникнення у хворих предикторів рецидивування ФП та швидкість 

ремоделювання передсердь. 

ХМ ЕКГ дозволило констатувати зниження частоти виникнення 

предикторів рецидивування ФП у хворих після корекції ОБТ (табл. 4.7). 

Насамперед варто відмітити вірогідне зниження середньої добової ЧСС у осіб 

після корекції ОБТ. Наприклад, якщо цей показник в першій дослідній групі 

склав (94,5±3,5) уд./хв., то в другій та четвертій – (73,7±3,8) уд./хв. і (84,6±3,3) 

уд./хв., відповідно, р0,05. Найбільша ЧСС була характерна для осіб після 

кардіоверсії (98,4±4,2) уд./хв., що також відрізнялося від значень другої та 

четвертої груп, р0,05. Така закономірність була пов’язана з великою частотою 
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епізодів тахікардії протягом доби в осіб першої (з медикаментозним підходом 

без корекції ОБТ) та третьої дослідних (після кардіоверсії та корекції ОБТ) груп. 

Так, найчастіше епізоди тахікардії виникали у пацієнтів першої групи 

(182,3±18,7) раз/добу, що було вірогідно частіше порівняно з даними другої 

групи (116,2±12,9) раз/добу. Варто також підкреслити, що в цій групі була 

зафіксована найнижча частота епізодів брадикардій, що вказувало на 

збалансований циркадний тип синусового ритму. Особи першої  дослідної групи 

характеризувалися високою частотою як епізодів тахікардій, так і епізодів 

брадикардій, а для осіб четвертої дослідної групи була констатована вдвічі 

менша частота епізодів брадикардій, ніж тахікардій. Так, якщо епізодів з 

високою ЧСС у цій групі було (132,7±18,9) раз/добу, то епізодів з низькою ЧСС 

було (66,2±4,2) раз/добу. Для дослідних третьої групи (після процедури 

кардіоверсії та корекції ОБТ) було також характерне переважання епізодів 

тахікардій та збільшена частота брадикардій, тобто – незбалансований 

циркадний   тип   синусового   ритму.   Найдовша   сумарна   тривалість   

тахікардії була зафіксована в осіб першої дослідної групи (284,6±33) хв./добу. У 

пацієнтів другої  та  четвертої  груп цей показник становив (137,8±19) хв./добу і 

(176,3±14) хв./добу, відповідно, р0,05. Найдовша тривалість сумарної  

брадикардії була констатована для осіб четвертої групи (після процедури 

реваскуляризації ЛШ та наступної корекції ОБТ). У цій групі вона склала 

(224,7±32) хв./добу.  У другій дослідній групі  цей  показник  становив (92,7±8) 

хв./добу,  що  було  менше, р0,05. Особи  першої  та  третьої  дослідних   групи  

мали  проміжні  значення цього показника.  

Слід відмітити і кількість осіб, у яких не вдалося досягти цілей лікування 

та відновити синусовий ритм («non-responders») у різних групах. Найвища 

частота таких осіб була в першій дослідній групі, 16%. Висока частота осіб, для 

яких була констатована хронічна форма ФП була характерна також для хворих 

четвертої дослідної групи, 11%.  
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Таблиця 4.7  

Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за результатами  

цілодобового моніторування ЕКГ після лікування (M±m) 

ЕКГ феномени 
Контрольна 

група (n=42) 

Дослідні групи 

(n=194) 

перша  

(n=48) 

друга  

(n=46) 

третя  

(n=50) 

четверта 

(n=50) 

  Фібриляція передсердь 

середня ЧСС, уд/хв. - 94,5±3,5 73,7±3,8¶ 98,4±4,2 84,6±3,3¶ 

епізодів брадикардій - 74,4±5,3 53,7±3,2¶ 77,2±3,6 66,2±4,2 

епізодів тахікардій  - 182,3±18,7 96,2±12,9¶ 176,8±21,7 132,7±18,9 

бради, хв./д - 178,3±22 92,7±8¶ 144,3±26 224,7±32 

тахі, хв./д - 284,6±33 137,8±19¶ 223,4±26 176,3±14¶ 

  Синусовий ритм 

кількість скорочень 89 231±2365 136 295±4852* 109 362±3563*¶ 126 264±3654* 116 541±4853*¶ 

стійкість серцевого ритму 2,9±0,2 14,2±2,4* 9,8±1,6* 12,6±3,5* 16,7±4,2* 

СВЕ, число (%) 1765±268 

(1,9%) 

12623±925* 

(9,3%) 

7725±743*¶ 

(7,1%) 

9438±1367* 

(7,5%) 

11843±1289* 

(10,2%) 

блоковані СВЕ (% від 

числа СВЕ) 

29±7 

(1,7%) 

1453±107* 

(11,5%) 

568±53*¶ 

(7,4%) 

924±87¶ 

(9,8%) 

1127±114* 

(9,5%) 

ШЕ, число (%) 759±42 (0,9%) 5423±204* (3,9%) 2866±92*¶ (2,6%) 3852±195*¶(3,1%) 6234±385*(5,4%) 

абберантні комплекси (%) 1295±27 

(1,5%) 

12632±1644* 

(9,3%) 

4231±582*¶ 

(3,9%) 

9534±1466* 

(7,6%) 

14128±1853* 

(10,3%) 

Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та дослідними групами, р0,05; 

3. ¶ - вказано стандартне відхилення даних щодо дослідної групи 1, р0,05. 
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У другій та третій групах таких хворих було найменше, 2% і 4%, 

відповідно. Відповідно відрізнялися ці особи і за значеннями «стійкості 

синусового ритму». Найвища стійкість нормального ритму була характерна для 

хворих другої дослідної групи 9,8±1,6, найнижча – для хворих четвертої групи 

16,7±4,2. Варто відмітити, що в осіб контрольної групи цей показник склав 

2,9±0,2, що відрізнялося від значень усіх дослідних груп, р0,05. Це вказувало на 

високу, порівняно з особами контрольної групи, ймовірність рецидивування 

аритмії в усіх дослідних групах. Підтвердженням цього став аналіз частоти 

виявлення так званих предикторів такого рецидивування. Наприклад, найвища 

частота СВЕ була констатована для осіб першої та четвертої дослідних груп, 

12623±925/добу і 11843±1289/добу, відповідно, що було вірогідно більше 

порівняно з другою дослідною групою (медикаментозний підхід з наступною 

корекцією ОБТ), 7725±743/добу. І якщо число СВЕ порівняно з першою 

дослідною групою було вірогідно менше тільки в другій групі, то за числом 

блокованих СВЕ практично всі дослідні групи відрізнялися від неї. Наприклад, 

якщо в першій групі (медикаментозний підхід без наступної корекції ОБТ) цей 

феномен зустрічався в середньому 1453±107 раз, то в другій та третій групах – 

достовірно менше, 568±53 і 924±87 раз, р0,05. У осіб після реваскуляризації 

ЛШ (четверта група) цей феномен зустрічався дещо рідше, ніж в першій групі, 

проте ця різниця не була вірогідною. Відрізнялися між собою дослідні групи і за 

частотою всіх абберантних комплексів. Найчастіше ці феномени зустрічалися в 

осіб четвертої та першої дослідних груп, найрідше – у пацієнтів другої. Так, у 

хворих після реваскуляризації ЛШ та хворих із медикаментозним підходом без 

наступної корекції ОБТ середнє число абберантних комплексів становило 

наприкінці періоду спостереження 14128±1853/добу і 12632±1644/добу, 

відповідно, то в осіб з медикаментозним підходом та з наступною корекцією 

ОБТ (друга дослідна група) цей феномен склав 4231±582/добу, р0,05. Були 

характерні й інші закономірності. 



120 
 

Таким чином, можна підсумувати, що застосована нами корекція ОБТ 

дозволяє оптимізувати контроль за ЧСС, покращити стійкість та циркадний тип 

синусового ритму, а також зменшити частоту виникнення предикторів 

рецидивування ФП. Для осіб після реваскуляризації ЛШ характерна висока 

частота абберантних комплексів та низька стійкість синусового ритму. Для осіб з 

виключно медикаментозним підходом (без наступної корекції ОБТ) та хворих 

після реваскуляризації ЛШ притаманна висока частота хронізації ФП. 

Повторна оцінка наприкінці спостереження показників ВСР виявила 

вірогідне покращення вегетативної регуляції у всіх дослідних групах  (табл. 4.8). 

У пацієнтів першої дослідної групи було зниження активності як симпатичної, 

так і парасимпатичної ланки ВНС.  

Так, якщо до лікування показник «LF» склав у цій групі (273782) мс
2
, а 

показник «HF» – (102169) мс
2
, то наприкінці спостереження відповідні 

параметри склали (168249) мс
2
 і (74135) мс

2
, відповідно, р0,05. Вірогідна 

різниця після лікування була констатована також для цих параметрів і в осіб 

другої дослідної групи. Так, якщо значення активності парасимпатичної системи 

склали до лікування тут (84338) мс
2
, а симпатичної – (221943) мс

2
, то 

наприкінці спостереження відповідні параметри приймали в середньому (71634) 

мс
2
 і (147353) мс

2
, р0,05. Для інших дослідних груп було констатоване помірне 

покращення вегетативної регуляції. Між різними групами були також відмічені 

наприкінці спостереження ряд відмінностей. Насамперед варто відмітити суттєве 

переважання активності симпатичної ланки ВНС у пацієнтів четвертої та першої 

дослідних груп порівняно з іншими групами. Наприклад, якщо значення «LF» 

першої групи склало після лікування в середньому (168249) мс
2
, а четвертої – 

(172139) мс
2
, то у хворих другої та третьої груп вони становили (147353) мс

2
 і 

(148236) мс
2
, відповідно, р0,05. Значення показника «HF» змінилися не так 

істотно.  

Динаміка індексу Баєвського – інтегрального показника напруженості 

регуляторних систем організму – була констатована наприкінці спостереження 
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для всіх дослідних груп. 

Таблиця 4.8 

Показники варіабельності серцевого ритму у осіб  

з пароксизмальної та персистуючою формами  

фібриляції передсердь до та після корекції лікування (Мm) 

Параметри 

Групи 

LF, 

мс
2
 

HF, 

мс
2
 

LF/ 

HF 

Індекс 

Баєвського 

Контрольна група 

(n=42) 
123847 84443 1,50,3 39,73,8 

Дослідна 

група 1 (n=48) 

до 273782* 102169* 2,70,4* 322,714,6* 

після 168249*ʹ 74135ʹ 2,30,2* 217,517,2*ʹ 

Дослідна 

група 2 (n=46) 

до 221943* 84338 2,60,2* 246,418,3* 

після 147353*ʹ° 71624ʹ 2,10,3 121,614,5*ʹ° 

Дослідна 

група 3 (n=50) 

до 163762* 99237* 1,70,3 143,719,5* 

після 148236*° 75624ʹ 2,00,3 184,516,3* 

Дослідна 

група 4 (n=50) 

до 192951* 77626 2,50,2* 385,329,4* 

після 172139* 85329° 2,00,2 244,319,3*ʹ 

Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - р<0,05 щодо показника контрольної групи; 

3. ʹ - р<0,05 щодо показника до корекції лікування; 

4. ° - р<0,05 щодо показника 1-ї групи. 

 

Лікування дало змогу скоректувати цей параметр, незалежно від підходів 

до ведення хворих, проте найбільш значною ця різниця була у пацієнтів другої 

(медикаментозний підхід з наступною корекцією ОБТ) дослідної групи. Так, 

якщо наприкінці лікування рівень цього показника для осіб першої групи 

складав 217,517,2, то в другій групі – 121,614,5, р0,05. Ступінь напруги для 

інших груп також істотно знизився, проте щодо хворих першої групи (без 

корекції ОБТ) різниця не була вірогідною. 

Таким чином, аналіз даних моніторування ВСР показав позитивну 

динаміку та зниження ступеня напруги регуляторних систем серця у всіх 

дослідних групах. Запропонована нами корекція ОБТ дозволяє знизити 

активацію симпатичної нервової системи та оптимізувати індекс Баєвського в 

першу чергу в осіб із медикаментозною тактикою ведення хворих з корецією 

ОБТ. Після реваску-ляризації та кардіоверсії характерні високі значення 
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показників «HF» і «LF». 

У процесі лікування о-3-ПНЖК констатовано зменшення активності СПБ 

на 19,8 %, 22,4 %, 23,5% і 25,6%, відповідно. 

Повторна оцінка геометрії камер серця та характеристик ряду параметрів 

ЕхоКГ не виявила істотної динаміки наприкінці періоду спостереження (табл. 

4.9). Проте застосована нами корекція ОБТ дозволила певною мірою 

загальмувати швидкість формування патологічного ремоделювання у хворих із 

ФП. Так, діаметр ЛП був найменшим у групі, якій виконувалася процедура 

кардіоверсії та проводилася наступна корекція ОБТ (4,1±0,5) см, найбільшим, 

натомість, виявився діаметр ЛП у пацієнтів з медикаментозним підходом без 

такої корекції (4,9±0,3) см. Варто також відзначити, що діаметр ЛП у осіб третьої 

та четвертої груп вірогідно не відрізнявся від такого контрольної. Наприклад, 

якщо діаметр ЛП четвертої та третьої дослідних груп становили (4,2±0,2) см і 

(4,1±0,5) см, відповідно, то в контрольній групі цей параметр склав у середньому 

(3,3±0,5) см, р>0,05. За показниками, які відображають ремоделювання ЛШ 

(КДО і КСО ЛШ) значного покращення не вдалося досягти. Всі значення 

вірогідно відрізнялися  від таких контрольної групи. Натомість застосована нами 

корекція ОБТ дозволила, певною мірою, знизити темпи розвитку легеневої 

гіпертензії. Найкращі в цьому відношенні характеристики були констатовані для 

другої групи (медикаментозний підхід з наступною корекцією ОБТ). Так, цей 

показник склав у цій групі наприкінці спостереження (40,2±4,6) мм рт.ст. У 

першій (без корекції ОБТ) та четвертій групах (після реваскуляризації ЛШ та 

наступної корекції ОБТ) величина легеневої гіпертензії становила (48,9±5,9) мм 

рт.ст. і (51,2±6,4) мм рт.ст., відповідно. Із цими результатами перегукувалися і 

значення УО ЛШ. Наприкінці спостереження тільки для осіб першої та третьої 

дослідних груп були констатовані менші значення порівняно з контрольною 

групою. Так, якщо в контрольній групі УО становив (81,3±5,5) см
3
, то в першій 

та третій дослідних групах – (62,4±3,8) см
3
 і (59,4±3,4) см

3
, відповідно, р0,05.  



 

 

123 
 

Таблиця 4.9 

Розподіл осіб контрольної та дослідних груп за показниками ЕхоКГ після корекції лікування (M±m) 

 

Параметри 

 

Контрольна група 

(n=42) 

Дослідні групи (n=194) 

перша  

(n=48) 

друга  

(n=46) 

третя  

(n=50) 

четверта 

(n=50) 

дАо, см 2,9±0,4 3,7±0,3 3,5±0,3 3,3±0,2 3,1±0,2 

дЛП, см 3,3±0,5 4,9±0,3* 4,8±0,4* 4,1±0,5 4,2±0,2 

КДР, см 4,8±0,4 5,8±0,3 5,6±0,4 5,3±0,3 5,3±0,2 

КСР, см 3,0±0,3 4,9±0,4* 4,8±0,4* 4,3±0,3* 4,3±0,3* 

КДО, см
3
 85±9,3 163,3±11,4* 144,6±9,7* 157,7±9,4* 162,2±8,7* 

КСО, см
3
 42±4,6 78,6±4,4* 72,7±3,5* 85,4±5,6* 83,5±4,7* 

Тмшп(д), см 0,9±0,2 1,3±0,2 1,2±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 

Тзслш(д), см 0,8±0,1 1,3±0,1* 1,2±0,1 1,3±0,1* 1,2±0,1 

УО, см
3
 81,3±5,5 62,4±3,8* 72,3±3,5 59,4±3,4* 64,2±3,3 

ФВ, % 62,2±9,8 50,3±4,8 52,3±4,4 47,3±3,7 48,7±3,2 

Правий шлуночок, 

см 

2,6±0,4 3,6±0,3* 3,2±0,3 3,3±0,3 3,0±0,2 

Гіпокінез ЛШ - 35,3% 32,4% 25,4% 50,1% 

Легенева 

гіпертензія, мм 

рт.ст. 

- 48,9±5,9 

(62,2%) 

40,2±4,6 

(58,2%) 

45,3±5,2 

(35,2%) 

51,2±6,4 

(67,2%) 

Гіпертрофія ЛШ - 77,5% 72,3% 74,2% 63,2% 

                          Примітки: 1. Вказані середні значення показників у групі; 

2. * - вказано стандартне відхилення даних між контрольною та дослідними групами, 

р0,05. 
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Значення УО у другій та четвертій групах були вищими і вірогідно від 

таких контрольної групи наприкінці лікування не відрізнялись. Були 

констатовані й інші закономірності. 

Повторна оцінка (на основі визначення ММЛШ) значень ОФІК показала, 

що застосована нами корекція ОБТ дозволяє загальмувати швидкість його 

утворення (рис. 4.2). Найвищими рівні ОФІК були констатовані у хворих після 

процедури реваскуляризації ЛШ 7,8%, найнижчими – у пацієнтів з 

медикаментозним підходом з наступною корекцією ОБТ 5,8%. У пацієнтів 

першої групи, яким не виконувалася така корекція значення ОФІК склали 6,6%. 

Особи третьої дослідної групи (після кардіоверсії та корекції ОБТ) займали 

проміжне положення. Доречно порівняти швидкість прогресування цього 

показника упродовж всього періоду спостереження.  

 

 
Рис. 4.2. Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за значеннями 

об’ємної фракції інтерстиціального колагену після лікування. 
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Так, найбільш відмітна різниця була констатована у хворих першої групи 

(без корекції ОБТ). У них значення ОФІК збільшилося з 5,5% (на початку 

спостереження) до 6,6% (наприкінці), тобто 1,1%. Після застосування корекції 

ОБТ (у другій дослідній групі) ця різниця склала тільки 0,3%. Мало змінилися 

значення ОФІК і для хворих після реваскуляризації ЛШ (на 0,2%), і зовсім не 

змінилися у хворих після процедури кардіоверсії. 

Таким чином, можна підсумувати, що темпи ремоделювання ЛШ залежать 

значною мірою від тактики ведення хворих. Додаткове застосування о-3-ПНЖК 

в індивідуально дібраних дозах дозволяє зменшити швидкість і міру його 

прогресування, зменшити величину легеневої гіпертензії, а також швидкість 

утворення ОФІК. 

Наприкінці дослідження також повторно аналізували, використовуючи 

шкалу   ішемії  Хачінського  (Hachinski Ischeamic Score),  відсоток   осіб  із   

проявами судинної деменції (рис. 4.3).  Найбільш  кількість   осіб,   що   набрала   

за   шкалою більше  7  балів  (відповідає ймовірному судинному ґенезу проявів 

деменції), була у першій та третій дослідних групах, 78,6% і 80,6%, відповідно. У 

пацієнтів після реваскуляризації ЛШ та наступної корекції ОБТ таких хворих 

було 71,0%. Осіб з таким типом деменції в другій дослідній групі було 

найменше. Були виявлені   й  інші  закономірності. 

Також варто відзначити, що за середнім балом переважали особи першої 

дослідної групи (9,7±1,2) бала та третьої групи (7,2±1,1) бала. Найменший 

середній бал був констатований у хворих другої дослідної групи. Тут він склав 

(6,1±0,4) бала, що було менше порівняно з даними першої групи, р<0,05. У 

дослідних третьої групи середній бал становив (8,4±0,7) бала, що також 

відрізнялося від значень другої групи, р<0,05. 

Таким чином, проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що в 

осіб із пароксизмальною та персистуючою формами ФП, високий ризик 

виникнення судинної деменції.  

 



126 

 

           

       
Рис. 4.3. Розподіл осіб контрольної і дослідних груп за значеннями шкали 

Хачінського (Hachinski Ischeamic Score) після лікування, %. 

 

Застосована нами корекція ОБТ дозволяє ризик виникнення цих порушень 

у хворих із медикаментозним підходом та у хворих після реваскуляризації ЛШ. 

У пацієнтів після процедури кардіоверсії ймовірність розвитку судинної деменції 

найвища. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

ФП є поширеним і одним із найбільш серйозних порушень ритму, 

відповідальне за значний відсоток порушеннь працездатності, інвалідизуючих 

ускладнень та смертності серед населення. Його поширеність подвоюється з 

кожним десятиліттям за віком, досягаючи майже 9% у віці від 80 до 89 років. 

Сьогодні вже можна говорити про масштаби епідемії ФП. Дані дослідження 

Framingham засвідчують, що захворюваність ФП на 1000 осіб на рік у віці 64 

становить 3,1 у чоловіків, і 1,9 – у жінок, різко зростає приблизно до 19,2 у віці 

від 65 до 74 років,  і досягає 31,4 до 38 у вісімдесятирічних людей [145]. 

Поширеність у популяції цієї недуги складає в цілому від 0,4% до 1%, 

збільшуючись у похилому віці [145]. Відомо, що чоловіча стать є додатковим 

фактором ризику, причина чого на сьогодні недостатньо зрозуміла [145, 146]. Вік 

є ще потужнішим фактором ризику, особливо якщо виступає в поєднанні з 

іншими факторами [204]. До того ж, ФП є незалежним фактором смертності, як 

було зʼясовано в дослідженні «Framingham» з корегованим коефіцієнтом 1,5 для 

чоловіків та 1,9 для жінок [235].  

Найбільш правдоподібним поясненням зростання поширеності ФП є 

збільшення кількості літніх людей у світі. Все більша частка осіб, доживаючи до 

похилого віку, має такі несприятливі фактори ризику як ЦД, ожиріння, 

коронарна недостатність та СН, порушення функції клапанів серця [48, 79, 314]. 

Варто відзначити в цьому контексті, що зростає кількість досліджень, які 

демонструють генетичну схильність до виникнення такої аритмії [6, 14, 29]. 

Ще одним вагомим фактором виникнення та прогресування ФП є паління 

сигарет і вживання алкоголю [167, 271, 278]. Із ними може конкурувати тільки 

поширеність ожиріння, ЦД і метаболічного синдрому у всьому світі. 

Ретроспективний аналіз захворюваності ФП щодо індексу маси тіла (ІМТ) у 

кардіохірургічних хворих виявив, що ожиріння є важливим незалежним 

фактором, що визначає виникнення вперше виявленої ФП після операції на серці 

[308]. Ожиріння повʼязане з дилатацією камер серця та діастолічною 



129 

дисфункцією ЛШ, − встановленими провісниками ФП. Аналіз госпіталізованих 

пацієнтів без очевидних серцево-судинних захворювань, і порівняння осіб з і без 

метаболічного синдрому, виявив, що пароксизмальна ФП або тріпотіння 

передсердь виникла в 9% пацієнтів з синдромом і тільки у 4% пацієнтів без 

нього. Багатофакторний аналіз зʼясував, що метаболічний синдром є істотним 

фактором виникнення ФП, незалежно від діаметру ЛП чи віку. Серед п'яти 

компонентів метаболічного синдрому, ІМТ був найбільш сильно пов'язаний із 

ФП /тріпотінням передсердь [284]. У дослідженні Framingham ІМТ оцінено як 

довгостроковий фактор ризику для нового нападу ФП. Протягом середнього 

періоду спостереження 13,7 років, скореговані за віком показники 

захворюваності ФП збільшилися відповідно до категорій ІМТ (нормальний, 

надмірна вага і ожиріння) у чоловіків (9,7, 10,7, і 14,3 на 1000 осіб на рік) і жінок 

(5,1, 8,6 і 9,9 на 1000 осіб на рік). Ці дані свідчать про те, що контроль ваги може 

істотно зменшити захворюваність населення на ФП. У чоловіків і жінок, 

відповідно, наявність ЦД збільшує ризик захворюваності в  1,4  і 1,6 раза, а АГ − 

в 1,5 і 1,4 раза. Завдяки високій поширеності, АГ відповідає за найбільшу частку 

виникнення ФП серед населення [14%], порівняно з будь-яким іншим фактором 

ризику. Підвищений пульсовий тиск – маркер жорсткості аортальної стінки – 

збільшує переднавантаження ЛШ і, як також засвідчено у дослідженні  

Framingham – ризик виникнення ФП [202]. Так, наприклад, сумарний ризик 

виникнення ФП упродовж 20 років був 5,6% у осіб з пульсовим тиском              

40 мм рт.ст і менше, і 23,3% у тих, у кого пульсовий тиск перевищував значення 

61 мм рт.ст. Навіть після корекції щодо таких факторів як вік, стать, вихідний та 

середній АТ, ІМТ, куріння, клапанні патології серця, ЦД, ЕКГ критерії ГЛШ, 

перенесений ІМ пульсовий тиск все одно залишався незалежним фактором 

ризику ініціації ФП. 

Мало вивченими залишаються співвідношення між ГЛШ та ризиком 

виникненням ФП. Так, у подвійно контрольованому сліпому рандомізованому 

дослідженні ефективності лозартану включалися пацієнти з АГ і, відповідно, 

ЕКГ критеріями ГЛШ («Losartan Intervention for Endpoint Reduction in 
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Hypertension Study»). Оцінювалася частота нових випадків ФП відповідно до 

регресії чи прогресуванні ГЛШ за даними ЕКГ [224]. Зменшення ступеня ГЛШ 

асоціювалося із зменшеною ймовірністю виникнення ФП, незалежно від 

величини зниження АТ і лікувальної тактики. 

Багато невирішених питань залишається і в сфері клінічного перебігу ФП. 

Основними її проявами можують бути слабість, відчуття серцебиття та перебоїв 

в роботі серця, задишка чи ознаки затримки рідини в організмі. При супутній 

коронарній недостатності ФП може маніфестувати коронарним синдромом. 

Дуже часто ФП діагностується випадково при профілактичних оглядах чи 

обстеженнях щодо інших проблем. Відсоток такого випадкового виявлення 

сягнув 12 в «Cardiovascular Health Study», і аж 45 у пацієнтів в дослідженні 

«Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Trials». Причини такого варіабельного 

перебігу також потребують уточнення.  

Та найбільш грізними проявами ФП є її ускладнення. Аритмія асоційована 

зі значним підвищенням довготривалого ризику інсульту, СН та загальної 

смертності, особливо у жінок. Смертність подвоюється при наявності супутніх 

захворювань серця [235]. У США ФП є причиною близько 100 тис. інсультів в 

рік [145, 258]. Епідемія аритмії і, відповідно, інсультів, очевидно, пов’язана зі 

збільшенням осіб з СН, ожирінням, ЦД і метаболічним синдромом [145]. 

Наявність у пацієнта ФП збільшує ризик інсульту в 4-5 разів. Основним 

фактором у цьому відношенні залишається вік. Так, ризик інсульту різко зростає 

з 1,5% у віці 50-59 років до 23,5% у віці 80-89 років. Причинами цього може бути 

значна коморбідність у старших осіб, у яких часто є поєднання ФП, АГ, 

зниження ФВ ЛШ, ГЛШ, діастолічна дисфункція, дилатація ЛП. Кожен з цих 

факторів може бути причиною порушення антикоагуляційних властивостей 

крові, її стазу та утворення тромба [1, 178]. 

Вважається, що близько 45% всіх емболічних інсультів припадає на долю 

ФП, і річний ризик його виникнення у осіб із таким порушенням ритму складає 

близько 4,5% на рік [144]. 
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Нещодавно дослідники «Framingham Heart Study» опублікували шкалу 

ризику виникнення ФП впродовж десяти років, що включає такі фактори ризику 

як вік, стать, ІМТ, систолічний АТ, тактику лікування АГ, довгий інтервал PR на 

ЕКГ та наявність СН в анамнезі [255]. Подібна шкала ризику атеросклерозу 

впродовж десятирічного періоду включає також вік, систолічний АТ, тактику 

лікування АГ, а також расу, паління, ЕКГ ознакиГ ЛШ та ЕхоКГ ознаки 

збільшення ЛП, ЦД, та наявність СН [72]. Із іншого боку, накопичуються дані 

щодо ролі запалення та оксидативного стресу у виникненні та прогресуванні ФП. 

Надмірна кількість вільних радикалів можуть брати участь у процесах 

фіброзування та тромбоутворення, таким чином визначаючи структурне та 

електричне ремоделювання камер серця. Активація перекисного окиснення 

ліпідів може ініціюватися такими відомими факторами як ангіотензин-ІІ та 

перерозтягненням тканин серця, що має місце при дилатації ЛП. Із іншої 

сторони, виявлена ефективність антиоксидантних засобів таких як статини, 

інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину в профілактиці виникнення 

пост операційної ФП [262, 306]. 

Все це робить проблему своєчасної діагностики та ефективного лікування 

пацієнтів з порушенням ритму за типом ФП надзвичайно важливою, а 

цедослідження – актуальним. 

Мета дослідження полягала в покращенні діагностики різних клінічних 

типів ФП шляхом виявлення її взаємозв’язків  з різними ланками запального 

процесу міокарда, їх кореляцію з ЕКГ, гемодинамічними та клінічними 

феноменами, оцінці якості життя у таких осіб залежно від перебігу 

захворювання, а також ефективності о-3-ПНЖК для зниження частоти рецидивів 

аритмії та темпів її хронізації. 

Відповідно до мети дослідження були сформовані такі його завдання:  

1. Вивчити предиктори формування та хронізації фібриляції передсердь. 

2. Розробити алгоритм ранньої діагностики фібриляції передсердь за 

електрокардіографічними феноменами та клінічними особливостями хворих на 

фібриляцію передсердь.  
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3. Оцінити роль хронічного запалення у виникненні та прогресуванні 

фібриляції передсердь, а також взаємну кореляцію різних клінічних типів аритмії 

з різними ланками імунної відповіді організму. 

4. Вивчити якість життя хворих з різними типами фібриляції передсердь. 

5. Оцінити клінічний перебіг, електрокардіографічні та гемодинамічні 

феномени залежно від різної тактики ведення хворих з фібриляцією передсердь. 

6. Оцінити ефективність корекції базової терапії омега-3-поліненасиченими 

жирними кислотами для попередження рецидивів аритмії і зниження частоти її 

ускладнень. 

Робота базується на детальному клініко-функціональному обстеженні 254 

хворих на пароксизмальну та персистуючу форми ФП залежно від 

гемодинамічних, клінічних та ЕКГ феноменів, аналізі показників ХМ ЕКГ, даних 

опитування для оцінки якості життя, а також результатах обстеження 42 

практично здорових осіб. 

На першому етапі була розроблена клінічна карта клінічного обстеження 

хворих для оцінки особливостей виникнення, анамнестичних даних формування 

та перебігу різних типів ФП. Також у всіх хворих були застосовані (первинно 

перекладені, адаптовані та валідизовані відповідно до особливостей умов 

проживання та національного менталітету) «Анкета з оцінки якості життя у 

хворих на фібриляцію передсердь» (AFEQT) [41, 263] і «Шкала важкості 

симптомів фібриляції передсердь» (Atrial fibrillation symptom score) [41, 92]. На 

основі аналізу первинних клініко-анамнестичних даних, особливостей 

об’єктивного статусу, вивчення медичної документації, а також оцінки 

актуальних ЕКГ були виділені чотири дослідні групи. Першу склали хворі з 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП, у яких для конверсії та 

супутньої терапії використовувалися тільки медикаментозні засоби. До другої 

ввійшли особи, яким для конверсії аритмії була використана електрична 

кардіоверсія не раніше чотирьох тижнів до моменту включення і які на момент 

включення мали порушення ритму. Третю дослідну групу склали хворі, які 

пройшли процедуру радіочастотної або холодової абляції не раніше дванадцяти 
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тижнів до моменту включення в дослідження. Нарешті в четверту дослідну групу 

були включені особи, яким в анамнезі було проведено процедуру 

реваскуляризації як методом АКШ, так і методом стентування коронарних судин 

не раніше шести місяців до моменту включення. Всі особи дослідних груп на 

момент включення в дослідження мали пароксизмальну або персистуючу форми 

ФП. Варто також відмітити, що відбір пацієнтів у дослідження відбувався 

відповідно до критеріїв включення: вік від 18 до 75 років, згода пацієнта на 

участь в дослідженні та підписання ним наданої форми інформованої згоди, 

комплаєнс хворого, наявність клінічних, лабораторних та інструментальних 

критеріїв ФП згідно з протоколом надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Кардіологія». У дослідження були включені хворі з ХСН, що сформувалась 

внаслідок ФП, а також супутніх АГ, та ІХС І-ІІБ стадій (згідно з класифікацією 

Українського товариства кардіологів (2000)) та І-ІІІ функціональними класами 

(за Нью-Йоркською асоціацією серця). 

До критеріїв виключення були зараховані: хворі з перманентною та 

постійною формами ФП, гострим ІМ, а також високими функціональними 

класами стенокардії, запальними захворюваннями оболонок серця. 

Виключалисятакож пацієнти, у яких виникнення ФП було спровоковано 

очевидними розладами функціонування ендокринної системи і/або клінічно 

значимою клапанною патологією. Наявність вірусного гепатиту В чи С, або 

позитивні маркери вірусних гепатитів В чи С, підтвердженого цирозу чи раку 

печінки, наркотична та алкогольна залежність, ВІЛ-інфекція, соматична 

патологія в стані декомпенсації, онкологічні захворювання було підставою для 

виключення з дослідження. За результатами цього дослідження визначені 

особливості різного клінічного перебігу ФП залежно від тактики конверсії та 

медикаментозного супроводу різних форм аритмії, а також сформована 

необхідність для виділення окремих клінічних типів ФП. 

Також на цьому етапі дослідження перша дослідна група була тимчасово 

розділена відповідно до наявності супутніх запальних захворювань внутрішніх 

органів з метою оцінки ролі хронічного запалення у виникненні та прогресуванні 
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ФП, а також взаємної кореляції різних клінічних проявів аритмії з ланками 

імунної відповіді організму. На цьому етапі проводили комплекс клініко-

функціональних і лабораторних досліджень хворих, включаючи дослідження 

маркерів фіброзу, предикторів «зриву» синусового ритму та часу до виникнення 

аритмії. За результатами цього етапу розроблені клініко-діагностичні предиктори 

формування та хронізації ФП, вивчено взаємозв’язок клінічних, ЕКГ та 

гемодинамічних феноменів ФП зі ступенем фіброзу камер серця і, особливо, ЛП. 

На сьогодні вважається, що хронічний запальний процес займає мало не 

центральне місце в континуумі ініціації та рецидивування ФП [5, 23]. 

На другому етапі дослідження за результатами першого етапу аналізували 

клінічну ефективність корекції ОБТ шляхом додаткового застосування о-3-

ПНЖК протягом 6 місяців залежно від різних клінічних, ЕКГ та гемодинамічних 

феноменів ФП.  

Усього проаналізовано результати обстеження 254 хворих на 

пароксизмальну або персистуючу форми ФП, які відповідали критеріям 

включення та виключення. На першому етапі дослідження першу дослідну групу 

склали 132 особи, корекція порушень ритму у яких відбувалась тільки 

медикаментозними засобами. У другу групу (після електричної конверсії) 

ввійшли 50 осіб. Третю та четверту дослідні групи (після процедур абляції та 

реваскуляризації відповідно) склали 22 і 50 пацієнтів, відповідно.  

На другому етапі дослідження з метою вивчення ефективності корекції 

терапії за допомогою о-3-ПНЖК було сформовано такі чотири дослідні групи. 

Перша дослідна група включала 48 осіб з пароксизмальною або персистуючою 

формами ФП, у яких використовувалася тільки ОБТ. Друга група включала 46 

осіб з ФП, яким була проведена корекція ОБТ шляхом додавання о-3-ПНЖК  в 

індивідуально дібраних дозах. Третю та четверту дослідну групи склали особи 

після електричної конверсії аритмії (50 пацієнтів) та попередньої 

реваскуляризації міокарда ЛШ (50 пацієнтів), яким для корекції ОБТ також 

використовувалися о-3-ПНЖК в індивідуально дібраних дозах. Контрольну 

групу склали 42 практично здорові особи на всіх етапах дослідження.  
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У всіх хворих проводили вивчення скарг, анамнезу, об’єктивного 

обстеження та результатів ряду додаткових методів дослідження. Всі дані 

заносили до спеціально розробленого протоколу.  

Переважна частка пацієнтів була доставлена в стаціонар каретою швидкої 

допомоги; близько третини хворих звернулися за допомогою самостійно, або 

були направлені лікарями первинної ланки надання медичної допомоги: з 

поліклінік, приватних консультативних закладів. 

При оцінці анамнезу вивчали наявність супутніх захворювань, обтяжливих 

факторів ризику. Зокрема, для стратифікації ризику порушення мозкового 

кровотоку використовувалася шкала CHA2DS2-VASc [64, 166, 181]. Важкість 

клінічних проявів, зумовлених аритмією, оцінювали за шкалою EHRA 

(Європейська асоціація серцевого ритму) [63].  

Для оцінки важкості симптомів аритмії використовувалася шкала «EHRA», 

де І клас свідчив про відсутність симптомів, які би обтяжували повсякденну 

діяльність; клас II – наявність легких симптомів, які не порушували звичайну 

щоденну активність; клас III – наявність важких симптомів, які порушували 

звичайну щоденну активність та клас IV – наявність інвалідизуючих симптомів, 

які виключали звичайну щоденну активність. 

Найбільше осіб з класом важкості аритмії («EHRA ІІI») було в першій 

дослідній групі (особи з ФП, у яких використовувалася тільки оптимально 

дібрана медикаментозна терапія), 21,2%. Порівняймо׃ осіб з таким класом серед 

досліджуваних другої та четвертої групи було 18,0% і 8,0%, відповідно. У третій 

дослідній групі (ФП після проведеної процедури абляції) таких осіб було 4,6%. 

Варто відзначити, що відсутність симптомів, які би обтяжували повсякденну 

діяльність, у третій дослідній групі було найбільше, 54,6%. У той же час, в 

першій та другій дослідних групах частка таких пацієнтів складала 22,0% і 

20,0%, відповідно. Були констатовані й інші закономірності. Таким чином, 

можна констатувати, що найбільш сприятливий перебіг (в сенсі впливу на 

повсякденну активність) аритмія мала у дослідних третьої групи, найбільш 

несприятливий – у осіб першої та другої груп. Пацієнти четвертої групи займали 
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проміжне положення. 

До основних ймовірних факторів виникнення та рецидивування аритмії в 

кожній дослідній групі зараховано кілька основних захворювань, розподіл яких 

носив різний характер. У першій дослідній групі основну частку складали 

випадки АГ (92,4%); третину склали випадки діагностування різних форм ІХС та 

ХСН (38,6% і 33,3%, відповідно). У четвертій групі до превалюючої причини 

виникнення ФП зараховано ІХС (100%). У другій та третій дослідних групах 

найбільша частка хворих припала також на АГ, 62,0% і 40,9%, відповідно. Разом 

з цим, актуальними можуть бути й інші фактори ризику. Так, найсильнішими 

предикторами загальної смертності (34% померлих при ФП) є власне серцево-

судинні події [102]. І вважається, що переважаюча кількість смертельних 

випадків хворих із доброю антикоагулянтною терапією не пов’язана з інсультами 

[192]. 

До вагомих предикторів несприятливого перебігу ФП належить вік [9]. 

Так, у дослідженні  Холмквіста і співавторів, старший вік і підвищена ЧСС 

асоціювалися з хронізацією пароксизмальної ФП [128]. Схожі результати 

отримані й іншими дослідниками [236]. Вік був важливим несприятливим 

предиктором ініціації та рецидивування ФП у хворих після оперативних 

втручань АКШ, що може бути пов’язано з виникненням внаслідок операційної 

травми запального процесу [133]. 

Проведення оперативного втручання на серці є також відомим фактором 

ризику виникнення ФП. Після АКШ у зв’язку з ізольованим стенозом вінцевих 

артерій частота ФП сягає ∼25–30%, після втручання на клапанах – 40%, після 

поєднаних втручань – 50% [203]. Можливими механізмами цього є, насамперед, 

постопераційна травма та пов’язане з нею запалення. Окрім того, виявлено, що в 

таких хворих значно підвищений рівень кортизолу, який позитивно корелює з 

гемодинамічними змінами, які сприяють ініціації ФП [261, 283]. 

На високий ризик смертності при ФП вказує також наявність СН і АГ, хоча 

контрольно ЧСС при аритмії знижує його [88].  
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При аналізі частоти виникнення скарг, виявлено, що найбільша їх частка 

припадала на осіб першої дослідної групи. Основними скаргами були перебої в 

роботі серця (88,6%), задишка (79,6%) та слабкість (55,3%). У другій дослідній 

групі (де проводилась електрична конверсія) превалювала незначно частка осіб із 

задишкою (64,0%). Натомість на перебої в роботі серця скаржилася тільки 

третина опитаних. 50,0% дослідних цієї групи вказували на відчуття серцебиття. 

Схожий розподіл скарг відмічався і в четвертій групі (де проводилася процедура 

реваскуляризації): близько половини всіх осіб відмічали відчуття серцебиття та 

задишку. Цікавим виявився розподіл між групами скарг, що відноситься до 

психоемоційної сфери. У першій дослідній групі виявилося найбільше хворих, 

що вказували на дратівливість та порушення сну. Таких осіб було зареєстровано 

43,9% і 46,9%, відповідно. Близько третини хворих із аналогічними скаргами 

зафіксовано в четвертій дослідній групі. Найменша ж частка даних скарг була 

характерна для групи, де проводилася процедура абляції. Розлади пам’яті 

частіше зустрічалися серед осіб першої дослідної групи (39,4%). Найменша 

частка таких хворих була констатована для третьої дослідної групи (4,6%). 

Таким чином, можна підсумувати, що хворі першої дослідної групи (де мала 

місце тільки ОБТ) значно частіше скаржилися на порушення роботи серця, 

задишку та ангінозний біль. У цій групі частіше відмічалися також порушення 

психоемоційної сфери. Найменша частка скарг припала на обстежених третьої 

дослідної групи (де мала місце процедура абляції). Наші дані узгоджуються у 

цьому відношенні з даними літератури. Так, аналіз регістру «EORP-AF» виявив, 

що значна частина хворих має такі симптоми як відчуття серцебиття, швидка 

втомлюваність і задишка [179]. Частоту скарг, як і несприятливі події, у хворих із 

ФП вдавалося зменшити при виборі стратегії контролю ритму проти стратегії 

контролю частоти [62, 88]. Примітно, що у польському дослідженні «The HOT 

CAFE Polish Study» не було виявлено істотної різниці зі смертності між 

стратегіями контролю ритму і частоти [142]. На кращий ефект у виборі тактики 

ведення таких хворих процедури абляції вказують й інші автори [124, 273]. 
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Позитивний ефект від процедури при довготривалому спостереження виявлявся 

незалежно від статі [50]. 

Наше дослідження засвідчило превалювання клінічних проявів у осіб 

першої та другої дослідних груп. Так, погіршення перфузії периферичних тканин 

з розвитком акроціанозу зустрічалося найчастіше саме в першій дослідній групі і 

мало місце в 16,7% хворих. Також і оптимального контролю ЧСС (згідно з 

сучасними рекомендаціями) (60-90) уд./хв., вдалося досягти у 77,2% хворих 

третьої дослідної групи (яким проводилася процедура абляції). У четвертій групі 

таких осіб було 56,0%, в першій та другій групах – менше половини. 

Закономірним був розподіл між окремими групами і значень АТ. Так, серед осіб 

першої та другої груп АГ на момент обстеження була констатована у 72,7% і 

64,0% хворих. Схожий відсоток був виявлений і у четвертій групі. Найменша 

кількість таких хворих – 27,3% – була в третій групі. 

Варто також відзначити, що відсоток осіб із застійними явищами був 

найвищим серед хворих, яким для корекції порушень ритму 

використовуваласятільки медикаментозна терапія (перша дослідна група) і/або 

електрична кардіоверсія (друга дослідна група). Гепатомегалія виявлена у 

третини хворих першої та другої дослідних груп. У осіб після процедур 

реваскуляризації (четверта група) та абляції (третя група) таких осіб було 10,0% і 

9,1%, відповідно. Можна підсумувати, що застосування у пацієнтів з 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП виключно медикаментозних 

підходів і/або проведення електричної кардіоверсії супроводжується гіршим 

клінічним перебігом, якщо порівнювати з особами, яким проводилася 

попередньо процедура реваскуляризації міокарда ЛШ. Найбільш сприятливим 

клінічний перебіг констатований у хворих, яким для контролю аритмії 

застосовувалася процедура абляції. Можливими механізмами цього може бути 

підвищення прозапальних цитокінів, які мають місце після кардіоверсії. Так, в 

одному дослідженні хворим з пароксизмальною формою ФП до і після 

проведення кардіоверсії проводилося визначення концентрації високочутливого 

С-реактивного протеїну, інтерлейкіну-6 (IL-6), і тумор-некротичного фактора 
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альфа (TNF-alpha). Рівні прозапальних цитокінів після кардіоверсії були істотно 

вищими порівняно з групою контролю (р<0.05), До того ж, вони залишалися на 

високому рівні навіть через 24 години і 2 тижні після процедури. Це дозволяє 

припустити, що запалення є причиною ініціації пароксизмальної форми ФП 

[252]. Варто відзначити контроверсійні дані в іншому дослідженні, яке 

засвідчило низькі рівні прозапальних цитокінів (високочутливого СРП і IL-6 і, 

відповідно, низький рівень рецидиву ФП [127]. Проте висока ефективність 

процедури абляції виявлена і рядом інших авторів [273, 298]. Важливо зауважити 

також, що цей підхід залишається ефективним і у хворих старшого віку [160, 

309]. 

З даними результатами перегукуються і дані інших дослідників. Так, в 

одному дослідженні зʼясовано, що поєднання таких клінічних факторів як 

пришвидшене серцебиття і високий біомасс-індекс є предикторами 

рецидивування аритмії незалежно від статі [220]. В іншому дослідженні 

констатовано, що підвищений АТ є також несприятливим предиктором при ФП. І 

в цьому відношенні саме систолічний тиск дозволяв спрогнозувати ініціацію 

і/або рецидивування ФП [82]. 

Разом з цим проводили опитування досліджуваних за допомогою «Анкети 

з оцінки якості життя у хворих на фібриляцію передсердь» (AFEQT 

Questionnaire) [41, 263]. Опитувальник пропонували заповнити всім пацієнтам 

перед збиранням анамнезу, оцінкою скарг та об’єктивного статусу. Для оцінки 

ступеня тривоги дослідних використовували шкалу Цунга для самооцінки [94]. 

При аналізі виявили такі цікаві закономірності. Якщо розглядати сферу 

симптомів, то найгірші показники, за даними опитування, були притаманні для 

хворих першої та другої дослідних груп. Найменше симптомів 

продемонстрували дослідні третьої групи (яким була проведена процедура 

абляції). Особи четвертої дослідної групи (яким була проведена процедура 

реваскуляризації ЛШ) за середніми значеннями балів у цій сфері зайняли 

проміжне положення. Варто також відзначити, що симптоми, пов’язані з 

порушенням ритму, найменше утруднювали щоденну активність у пацієнтів 



140 

третьої дослідної групи. Середнє значення цього показника становило в цій групі 

(63,3±3,4) бала. У першій та другій групах дані показники становили (51,3±3,6) і 

(54,2±3,4) бала, відповідно. Різниця між значеннями першої та третьої дослідної 

груп була, р0,05.  

Характерними були також показники анкети, що відображали ступінь 

задоволення проведеним лікуванням. Найменш задоволені лікуванням були 

хворі першої дослідної групи. Найкращі результати були характерні для 

опитаних третьої групи, середній бал яких в цій сфері (70,9±3,7) бала був вищим 

від такого значення першої дослідної групи, р0,05. Відповідно, ми виявили, що 

найнижча якість життя характерна для осіб, яким для контролю перебігу ФП 

використовувався тільки виключно медикаментозний підхід. Застосування 

попередньої процедури реваскуляризації ЛШ дещо покращує якість життя, проте 

ця тенденція не є вірогідною. Найвища якість життя притаманна особам після 

процедури абляції. Для них характерна найменша кількість обмежливих 

симптомів та задоволення щоденною фізичною активністю, що засвідчило в 

вірогідно вищих середніх набраних балів між цією дослідною групою та групою 

виключно медикаментозної тактики. Літературні джерела свідчать, як і у нас, що 

процедура абляції покращує якість життя таких хворих [124, 273]. Таке 

покращення якості життя може бути пов’язане з покращенням скоротливої 

функції ЛШ, що було засвідчено в іншому дослідженні [130]. Проте результати 

різних дослідників незначно відрізнялися між собою. Так, у дослідженні, 

виконаному Вокхлу і співавторами, було виявлено, що покращення якості життя 

після абляції залежить не тільки від самої процедури. До інших детермінант 

належать вихідна якість життя, а також індивідуальні особливості хворих [300]. 

В іншому дослідженні якість життя істотно не залежала від обраної стратегії 

лікування. До того ж, вона не відрізнялася у хворих із синусовим ритмом та 

аритмією [137]. Важливими предикторами несприятливого перебігу ФП після 

процедури абляції вважаються вік, тривалість пароксизму та самої аритмії, а 

також ЦД [141]. 

На противагу цьому, інші дослідники відзначають зниження якості життя у 
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всіх хворих із ФП, особливо це може стосуватися старших пацієнтів [231, 311]. 

Велике значення, як і у нашому дослідженні, вклад у зниження якості життя, 

поряд з фізичною симптоматикою, мають також порушення емоційної сфери [38, 

233]. В іншому дослідженні показано, що зниження якості життя хворих із ФП 

залежить значною мірою від статі, і гірша вона у жінок [227]. 

Стратегії покращення якості життя залишаються під питанням, на цей час, 

проте вважається, що як стратегія контролю ритму, так і контролю частоти 

мають позитивний вплив [185]. 

Всім досліджуваним виконували запис ЕКГ в 12-ти стандартних та 

додаткових (при необхідності) відведеннях за стандартною методикою [16]. 

Аналізували амплітуду окремих зубців, ширину комплекса QRS, тривалість 

сегментів PQ, QT у різних відведеннях. Також відмічали наявність порушень 

ритму та провідності. Окремо фіксувалинаявність ішемічних змін у відповідних 

відведеннях. Всі виявлені ЕКГ феномени порівнювали з такими ЕКГ-записів 

однорічної, дворічної та трирічної давності. У деяких випадках аналізували 

динаміку ЕКГ феноменів упродовж більш тривалого періоду: 10-річної давності і 

більше (при наявності таких записів). Обстежуваним всіх груп проводили також 

моніторування по типу ХМ ЕКГ відповідно до стандартної методики [200, 225]. 

ХМ ЕКГ проводили на апараті «Кардіосенс К» протягом 24 годин із 

застосуванням трьох модифікованих грудних відведень. Із метою вивчення стану 

вегетативної регуляції гемодинаміки вивчали ВСР. Розмір і співвідношення 

різних хвиль серцевого ритму дозволяли оцінити тонус симпатичного (LF) й 

парасимпатичного (HF) відділів ВНС, а також ефективність барорефлекторної 

регуляції АТ. За співвідношенням LF до НF характеризували вегетативний 

баланс організму, фізіологічним еквівалентом якого є взаємодія симпатичної й 

парасимпатичної ланок. Особливу увагу приділяли ектопічній активності 

протягом доби, адже відомо, що ектопічні комплекси нерідко є предикторами 

виникнення аритмії [3, 13]. 

Аналіз даних ЕКГ пацієнтів у стані спокої за стандартною методикою 

дозволив виявити, що контроль ЧСС вдається досягти не у всіх групах однаково. 
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Якщо частка осіб з нормокардією (60-90 уд./хв.,) переважала у третій (77,2% 

осіб) та четвертій дослідній групі (56,0%), то в першій та другій дослідних 

групах їх було менше половини. Також у дослідних групах один і два було 

істотно більше осіб з тахікардією, ніж в інших двох групах. Найменше (18,2%) 

осіб із переважанням симпатичних впливів було серед дослідних третьої групи 

(яким була виконана процедура абляції). Примітно, що відсоток осіб із 

протилежними – ваготонічними впливами – також був найвищим у цій групі. 

Відрізнялися хворі дослідних груп і за амплітудою хвиль «f», яку можна 

розцінювати як непряму ознаку об’єму тканини передсердь, залученої у 

формування чергового вогнища збудження. Найбільший відсоток пацієнтів з 

«дрібнохвильовою» формою ФП припав на першу та другу дослідну групи.  

Слід також відмітити, що на фоні ФП ПБПНПГ та ПБЛНПГ виникала 

найчастіше у пацієнтів четвертої дослідної групи. Так, якщо частота 

сповільненого розповсюдження імпульсу по правій ніжці пучка Гіса в четвертій 

групі сягала 36,0%, то в третій групі таких осіб було всього 13,6%. Частота 

ПБПНПГ серед осіб першої та другої дослідних груп зустрічалася приблизно в 

четвертині випадків. Відсоток ПБЛНПГ був також найвищим серед осіб 

четвертої дослідної групи.  

Також і порушення проведення по атріальній тканині переважало у осіб 

першої та другої дослідної груп. Серед пацієнтів групи, яким проводилася 

процедура абляції (третя дослідна група) середнє «P-Q» становило (145,6±5,3) 

мс, а в першій дослідній групі – (187,4±9,6) мс, р0,05. Також варто відзначити, 

що в четвертій та першій дослідних групах цей інтервал був більшим порівняно з 

таким контрольної групи, р0,05. Важливим показником при аналізі ЕКГ в стані 

спокою на фоні синусового ритму було електричне ремоделювання передсердь, 

яке характеризували за наявністю ознак гіпертрофії і/або дилатації передсердь, 

сурогатним показником чого були збільшення амплітуди і/або деформація зубця 

«Р». У цьому контексті необхідно відзначити, що у третини пацієнтів майже всіх 

дослідних груп були виявлені ті чи інші ознаки електричного ремоделювання 
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передсердь. Тільки в третій групі таких осіб було наполовину менше, а саме 

13,6%.  

Ектопічна активність і/або порушення провідності розглядаються на 

сьогодні як предиктори виникнення ФП. Так, за даними Перез і співавторів, так 

званий Р-індекс (вимірювання дезорганізованої деполяризації передсердь) є 

найбільш вагомим предиктором високого ризику виникнення ФП [232]. Окрім 

характеристик Р-хвилі, предикторами ФП вважаються також локальні 

порушення міжпередсердної та інтрапередсердної провідності [49, 189, 199]. 

Також екстрасистолія передсердь може бути безпосередньою причиною ініціації 

ФП [123, 162]. 

У нашому дослідженні ми констатували, що для осіб з ФП персистуючої та 

пароксизмальної форм, у яких проводиться тільки медикаментозна тактика 

корекції аритмії, характерна схильність до симпатикотонії та вогнища збудження 

в тканині передсердь переважно до 0,5 мВ. Серед осіб цієї групи частіше 

зустрічаються ЕКГ феномени порушення провідності та електричного 

ремоделювання передсердь. Для пацієнтів, яким попередньо виконувалася 

процедура реваскуляризації ЛШ, характерне частіше порушення проведення 

електричних імпульсів по пучках Гіса та подовжений середній інтервал «Q-T». 

Цікаво відзначити роботи деяких дослідників, які виявили, що низькі рівні 

високочутливого С-реактивного протеїну після процедури кардіоверсії є 

предиктором хорошої стабільності синусового ритму та низького ризику 

рецидивування аритмії [69, 183]. Рівні високочутливого С-реактивного протеїну 

корелюють з частотою рецидивування пароксизмальної ФП і можуть бути 

використані як маркер для відповідного прогнозування перебігу аритмії [305].  

При аналізі ВСР показано превалювання в осіб першої та другої дослідних 

груп симпатичної ланки ВНС. У цих дослідних групах також було виявлено 

значне напруження регуляторних систем організму. Також хотіли б відзначити, 

що значне збільшення індексу Баєвського в четвертій та першій дослідних 

групах, на нашу думку, може вказувати на значний ризик серцево-судинних 

подій у пацієнтів цього контингенту. Натомість, зниження хвиль у діапазоні 
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«HF» серед осіб четвертої групи може бути пов’язане з виснаженням 

медіаторних депо ВНС, і є свідченням зниження функціональної здатності 

останньої. Але ствердження такої гіпотези потребує подальших прицільних 

досліджень. За даними Соловьян і співавторів, аритмогенна готовність 

передсердь обумовлена дилатацією ЛП, порушення ФВ ЛШ, ГЛШ, зниженням 

ВСР, погіршенням функції синусового вузла [25]. Важливу роль у виникненні та 

прогресуванні ФП можуть відігравати нейротрансміттери локальних 

вегетативних гангліїв [30]. 

Стан серцевої гемодинаміки вивчали методом ЕхоКГ на апараті 

«TOSHIBA ISTYLE SSA-580A (NEMIO XG)». Виявили, що в осіб всіх дослідних 

груп було зафіксовано збільшення розмірів ЛП. Найбільший розмір був 

констатований для пацієнтів першої дослідної групи, який склав (4,8±0,4) см, а в 

контрольній групі цей показник склав (3,3±0,5) см, р<0,05. Вірогідно більшими 

(порівняно зі значеннями дослідних контрольної групи) були значення КСР ЛШ 

у всіх дослідних групах, окрім третьої групи. Практично аналогічні тенденції 

були констатовані і для об’ємних показників ЛШ. Наприклад, показники КДО і 

КСО  ЛШ були найвищими серед осіб першої дослідної групи і становили в 

середньому (169,3±13,2) см
3
 і (85,2±4,6) см

3
, відповідно, що було вище порівняно 

зі значеннями контрольної групи, так і третьої дослідної групи, р<0,05. Варто в 

цьому контексті відзначити, що об’ємні показники ЛШ перевищували значення 

контрольної групи у осіб всіх дослідних груп, р<0,05. Вірогідно змінилися в 

деяких дослідних групах і значення УО ЛШ. Так, наприклад, якщо в контрольній 

групі він становив (81,3±5,5) см
3
, то в першій дослідній групі вже склав 

(66,3±4,3) см
3
, р<0,05. Треба відмітити, що значення УО в другій, третій та 

четвертій дослідних групах вірогідно не відрізнялися від контрольної групи, хоча 

і була виявлена чітка тенденція до зменшення його. Така позитивна динаміка у 

хворих саме після процедури абляції може бути пов’язана з покращенням 

скоротливої функції ЛШ, що було обґрунтовано в іншому дослідженні [130]. 

Відновлення синусового ритму після абляції часто призводить до відновлення 

нормальної функції ЛШ [177]. 
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Ознаки аритмогенного ремоделювання камер серця були простежені і на 

прикладі значень легеневої гіпертензії, виміряної непрямим методом під час 

ЕхоКГ. Насамперед, варто відзначити високий відсоток гіпертензії в малому колі 

кровообігу серед осіб першої та четвертої дослідних груп. Так, найнижчі 

значення були зафіксовані в середньому в осіб третьої дослідної групи (30,9±4,3) 

мм рт.ст., що було нижче від таких серед дослідних першої групи (48,6±6,2) мм 

рт.ст., та дослідних четвертої групи (49,9±7,8) мм рт.ст., р<0,05. У цьому 

контексті можна відзначити і вищий відсоток ГЛШ серед осіб першої та другої 

дослідних груп, який був констатований в 76,2% і 83,9% випадків, відповідно. 

Найбільш рідко ГЛШ виявлялася серед осіб третьої дослідної групи (36,4%). 

Подібні дані були отримані Вазірі і співавторами, які показали, що факторами 

ризику виникнення та рецидивування ФП неревматичного ґенезу є збільшення 

розмірів ЛП, ГЛШ та зниження ФВ [290]. В іншому дослідженні для дилатації 

ЛП було вирахувано навіть критичне цифрове значення, яке склало більше 80 

мм. У таких осіб ризик пізніх рецидивів ФП був найвищим [295]. Вартим уваги є 

спостереження Марроуче і співавторів, які встановили, що наявність фіброзу 

передсердь непрямо корелює з ризиком рецидиву аритмії [193]. Можливо, що 

правильним є і зворотній феномен, оскільки процедура абляції в таких хворих 

продемонструвала високу протирецидивну ефективність [208], проте це потребує 

подальших досліджень. Важливість дилатації камер серця в частоті 

рецидивування ФП була стверджена і в іншому дослідженні. Так, за даними 

Соловьян і співавторів, аритмогенна готовність передсердь зумовлена 

дилатацією ЛП, порушення ФВ ЛШ, ГЛШ, зниженням ВСР, погіршенням 

функції синусового вузла [24, 25]. Роль розширення камер серця при ХСН, а 

також змінених характеристик внутрішньосерцевої гемодинаміки та автономної 

регуляції серцевого ритму та провідності у виникненні пароксизмів ФП 

продемонстрована в ряді інших досліджень [7, 8, 21, 27]. В останні роки також 

значна увага приділяється і морфології самих передсердь та їх придатків, як 

визначальних факторів виникнення ускладнень ФП [11]. 

Також на основі визначення ММЛШ вираховували значення ОФІК за 
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формулою J. Shirani і співавторів. Результати засвідчили, що найвищі рівні ОФІК 

характерні для осіб після процедури реваскуляризації ЛШ (7,6%). У пацієнтів 

контрольної групи цей показник склав 0,6%. Високим виявився вміст ОФІК у 

пацієнтів другої дослідної групи, яким, окрім медикаментозної терапії, для 

відновлення ритму застосовувалася електрична кардіоверсія. У цій групі 

відсоток ОФІК склав 6,5%. Також варто відмітити, що в третій групі (хворих, 

яким проводилася процедура абляції) значення ОФІК було серед дослідних груп 

найменшим і склало 2,9%. 

Додатково у всіх обстежуваних оцінювали шкалу «Hachinski Ischaemic 

Score» [122, 140, 149]. Ми виявили, що серед хворих першої дослідної групи 

переважали особи, що набрали в середньому 7 і більше балів за шкалою, що 

відповідало судинному походженню дементивних проявів. Таких осіб серед всіх 

дослідних груп тут було найбільше (71,2%). У другій та третій дослідних групах 

відсоток осіб з такими даними становив, 24,0% і 18,2%, відповідно. Більше 

половини саме з таким етіологічним чинником порушень когнітивних здібностей 

констатували серед осіб четвертої дослідної групи (62,0% осіб). Примітно, що 

серед осіб третьої дослідної групи (у групі, де відсоток інтерситціального 

фіброзу був найменшим за даними показника ОФІК) відсоток осіб із судинною 

деменцією був також найменшим і склав менше 20,0% випадків. Різниця між 

середніми значеннями для осіб третьої дослідної групи та значеннями першої і 

четвертої груп була достовірною, р<0,05. Можливими механізмами розвитку 

цементних проявів при ФП можуть бути мікроемболізація та гіпоперфузія 

тканини мозку [95]. Можуть мати вплив також і порушення реологічних 

властивостей крові та підвищені агрегаційні властивості тромбоцитів [279], які, 

щоправда, при пароксизмальній формі ФП виявляються не завжди [299]. 

Роботи інших авторів вказують на значну розповсюдженість симптомів 

депресії та тривожності у хворих із ФП обох статей [38]. До того ж, вважається, 

що тривожність є основною і, можливо, універсальною відповіддю на 

виникнення пароксизмів ФП [165]. 
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Таким чином, проведені дослідження стверджують, що в осіб з 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП, яким проводилися попередньо 

процедури реваскуляризації ЛШ, а також застосувалася тільки медикаментозна 

тактика корекції проявів аритмії мають вищий відсоток судинної деменції. Після 

проведення процедури абляції ризик виникнення проявів судинної деменції 

значно менший. 

На другому етапі дослідження аналізували клінічну ефективність корекції 

ОБТ шляхом додаткового застосування о-3-ПНЖК залежно від різних клінічних, 

ЕКГ та гемодинамічних феноменів ФП. Із метою вивчення ефективності такої 

корекції було сформовано такі чотири дослідні групи. Перша дослідна група 

включала 48 осіб з пароксизмальною або персистуючою формами ФП, в яких 

використовувалася тільки ОБТ. Друга група включала 46 осіб з ФП, яким була 

проведена корекція ОБТ шляхом додавання  о-3-ПНЖК  в індивідуально 

дібраних дозах. Третю та четверту дослідну групи склали особи після 

електричної конверсії аритмії (50 пацієнтів) та попередньої реваскуляризації 

міокарда ЛШ (50 пацієнтів), яким для корекції ОБТ також використовувалися о-

3-ПНЖК в індивідуально дібраних дозах. Контрольну групу склали 42 практично 

здорові особи на всіх етапах дослідження. 

Проведене дослідження підтвердило, що така корекція базової терапії 

дозволяє оптимізувати перебіг захворювання залежно від терапевтичних 

підходів. Найбільш значна позитивна динаміка ознак СН та вінцевої 

недостатності характерна для осіб, яким проводилася кардіоверсія та процедура 

реваскуляризації ЛШ. Також корекція лікування позитивно впливає на загальне 

самопочуття та працездатність як серед осіб, яким для контролю за проявами 

недуги використовувалися медикаментозні, так і процедурні (кардіоверсія та 

реваскуляризація ЛШ) підходи. Підґрунтя такого впливу може бути здатність 

ПНЖК позитивно впливати на ремоделювання передсердь. Також з'ясовано, що 

вони володіють позитивними електрофізіологічними ефектами, зменшуючи, 

таким чином, частоту виникнення, а також тривалість пароксизмів ФП у хворих 

як після кардіоверсії, так і після АКШ [76]. Відомо також, що о-3-ПНЖК 
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позитивно впливають на тонус ВНС, а також знижують маркери запалення, що 

також може бути механізмами покращення клінічного перебігу ФП [196]. Також 

вони мають позитивний вплив на іонні канали, знижують базову ЧСС і 

модулюють ВСР [54]. 

Варто відмітити, що у великому мультицентровому дослідженні «OPERA» 

призначення о-3-ПНЖК істотно не впливали на частоту виникнення ФП після 

оперативних втручань [210]. Окрім цього, контроль за проявами персистуючої 

форми ФП є складнішим [53]. 

Дослідження засвідчили, що застосування в пацієнтів з пароксизмальною 

та персистуючою формами ФП як корекції ОБТ о-3-ПНЖК в індивідуально 

дібраних дозах дозволяє оптимізувати клінічний перебіг захворювання в осіб 

після процедур кардіоверсії та реваскуляризації ЛШ. Позитивна динаміка 

характерна, в основному, для симптомокомплексу застійної СН; менш 

очевидними позитивні зрушення були для контролю АТ. Механізмами такого 

впливу може бути ціла низка позитивних ефектів о-3-ПНЖК на клітинному та 

органному рівнях. Так, відомо, що о-3-ПНЖК збільшують стабільність мембран 

кардіоміоцитів, модулють біофізичні властивості іонних клітинних каналів та 

прозапальні й профібротичні патогенетичні сигнальні системи [249]. Окрім 

впливу на іонні канали, препарати знижують базову ЧСС і модулюють ВСР [54]. 

Аналіз результатів опитування за анкетою оцінки якості життя у хворих із 

ФП «AFEQT» наприкінці періоду спостереження засвідчив, що хворі без корекції 

ОБТ мають найнижчу якість життя як за сумарним балом, так і за всім трьома 

підшкалами. Найвища якість життя характерна для осіб після корекції ОБТ в 

групах як з виключно медикаментозною тактикою лікування, так і після 

застосування кардіоверсії. Особи після реваскуляризації ЛШ та відповідної 

корекції ОБТ займають проміжне положення і мають знижену якість життя. Ці 

ефекти можуть бути пов’язані з цілою низкою позитивних ефектів  о-3-ПНЖК  

[2, 12, 26]. 

Аналізуючи динаміку ЕКГ-феноменів у хворих різних дослідних груп, 

було констатовано, що застосована нами корекція ОБТ дозволяє покращити 
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контроль за проявами аритмії, зокрема збільшити частоту відновлення 

синусового ритму та зменшити – в іншому випадку – кількість осіб із 

несприятливою дрібнохвильовою формою ФП. Також така корекція зменшує 

ймовірність виникнення у хворих предикторів рецидивування ФП та швидкість 

ремоделювання передсердь. Це перегукується з даними інших авторів, які 

виявили, що ПНЖК здатні позитивно впливати на процес ремоделювання 

передсердь; володіють позитивними електрофізіологічними ефектами, 

зменшуючи, таким чином, частоту виникнення, а також тривалість пароксизмів 

ФП у хворих як після кардіоверсії, так і після АКШ [76].  

Інші дослідники акцентують, що позитивний вплив о-3-ПНЖК  

проявляється тільки в комбінації з вітамінами групи С і Е [118]. Механізмами 

такого впливу може бути ціла низка позитивних ефектів о-3-ПНЖК на 

клітинному та органному рівнях. Так, відомо, що о-3-ПНЖК збільшують 

стабільність мембран кардіоміоцитів, модулюють біофізичні властивості іонних 

клітинних каналів та прозапальні і профібротичні патогенетичні сигнальні 

системи [249]. Покращення перебігу ФП з огляду на формування тих чи інших 

ЕКГ-феноменів може завдячувати антиаритмічним властивостям о-3-ПНЖК. 

Так, було виявлено, що у хворих із ФП, особливо у тих, що знаходяться на 

препаратах аміодарону, корекція ОБТ цими препаратами покращує стабільність 

синусового ритму після кардіоверсії [158, 218]. На антиаритмічні властивості  о-

3-ПНЖК  вказують й інші автори [10, 28, 75]. 

Аналіз даних моніторування ВСР засвідчив позитивну динаміку та 

зниження ступеня напруги регуляторних систем серця у всіх дослідних групах. 

Запропонована нами корекція ОБТ дозволяє знизити активацію симпатичної 

нервової системи та оптимізувати індекс Баєвського передусім в осіб з 

медикаментозною тактикою ведення хворих та наступною корецією ОБТ. Для 

осіб після реваскуляризації та кардіоверсії характерні високі значення показників 

«HF» і «LF». Це може бути пов’язано з рядом позитивних ефектів о-3-ПНЖК. 

Так, відомо, що  о-3-ПНЖК  позитивно впливають на тонус ВНС, а також 

знижують маркери запалення, що також може бути механізмами покращення 
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клінічного перебігу ФП [196, 312]. Крім того, о-3-ПНЖК збільшують 

стабільність мембран кардіоміоцитів, модулють біофізичні властивості іонних 

клітинних каналів і прозапальні та профібротичні патогенетичні сигнальні 

системи [249]. Підтверджено що  о-3-ПНЖК  мають антиаритмічні властивості і 

можуть знижувати ризик раптової серцевої смерті [2, 12, 26]. У хворих із ФП, 

особливо в тих, що знаходяться на препаратах аміодарону, корекція ОБТ цими 

препаратами покращує стабільність синусового ритму після кардіоверсії [218]. 

На антиаритмічні властивості  о-3-ПНЖК  вказують й інші автори [75]. До того 

ж, вважається, що дані препарати напряму позитивно впливають на ВСР серця 

[75]. Також є дані, що окрім впливу на іонні канали, препарати знижують базову 

ЧСС і модулюють ВСР [54]. 

Нами було вивлено також, що темпи ремоделювання ЛШ залежать 

значною мірою від тактики ведення хворих. Додаткове застосування о-3-ПНЖК 

в індивідуально дібраних дозах дозволяє зменшити швидкість і міру його 

прогресування, зменшити величину легеневої гіпертензії, а також швидкість 

утворення об’ємної фракції інтерстиціального колагену. Підґрунтя такого впливу 

може бути здатність о-3-ПНЖК позитивно впливати на ремоделювання 

передсердь. Також засвідчено, що вони володіють позитивними 

електрофізіологічними ефектами, зменшуючи, таким чином, частоту 

виникнення, а також тривалість пароксизмів ФП у хворих як після кардіоверсії, 

так і після АКШ [76]. Позитивний вплив о-3-ПНЖК  у цьому контексті може 

бути пов’язаний зі здатністю  о-3-ПНЖК  знижувати деякі цитокіни і, таким 

чином, протидіяти запальному процесу, наслідком якого і є фібротичні зміни 

[312]. Також  о-3-ПНЖК  збільшують стабільність мембран кардіоміоцитів, 

модулюють біофізичні властивості іонних клітинних каналів та прозапальні і 

профібротичні патогенетичні сигнальні системи [249]. Позитивний вплив 

препарату на структурне ремоделювання камер серця може бути пов’язаний із 

попередженням міоген-опосередкованої активації протеїнової кінази [247]. 

Нами було констатовано, що в осіб з пароксизмальною та персистуючою 

формами ФП, високий ризик виникнення судинної деменції. На це вказують і 
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дослідження інших авторів, які проводять чіткі паралелі між ФП та частотою 

виникнення цього порушення [195, 237, 251]. Варто відзначити, що, за даними 

деяких дослідників, ризик легких когнітивних порушень (які вважаються на 

сьогодні станом предеменції) вищий у пацієнтів старшого віку [153]. Їх раннє 

виявлення і своєчасна корекція є надзвичайно актуальними, оскільки у значного 

відсотка таких осіб розвивається власне деменція [85, 112, 190]. До того ж, 

вважається, що ризик когнітивних порушень, і розвиток, врешті, судинної 

деменції збільшується зі збільшенням тривалості аритмії. Чим довше триває 

пароксизм, тим ризик вищий [85]. Вагомим фактором може бути 

мікроемболізація судин головного мозку, яка, як вважають деякі дослідники, 

часто супроводжує ФП, і може бути причиною розвитку як судинної деменції, 

так і хвороби Альцгеймера [238], ризик якої високий як у старших осіб, так і 

хворих молодого віку [59]. Примітно, що при відсутності предиспозиції до 

деменції та хвороби Альцгеймера у хворих із ФП ранні ознаки когнітивних 

порушень можуть розвинутися у більш ранньому віці [275]. 

Застосована нами корекція ОБТ дозволяє ризик виникнення таких 

порушень у хворих із медикаментозним підходом та у хворих після 

реваскуляризації ЛШ. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукової задачі, яка полягає у вивченні перебігу ішемічної хвороби 

серця, ускладненої пароксизмальною і/або персистуючою фібриляцією 

передсердь, що дало можливість розробити нові диференційні клініко-діаг-

ностичні підходи та вдосконалити тактику лікування таких хворих. 

1. Хворі на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь із 

проведеною оптимальною медикаментозною терапією у 51,5% випадків частіше 

скаржаться на серцебиття, у 69,4% випадків – на задишку та у 21,7% випадків – 

на ангінозний біль. У цій групі частіше відмічаються порушення психоемоційної 

сфери. Найменша частка скарг припадає на обстежених пацієнтів із проведеною 

абляцією. Визначено, що найчастіше ускладнення виникають в осіб, яким для 

корекції порушень ритму використовується медикаментозна терапія.  

2. Для хворих із фібриляцією передсердь персистуючої та пароксизмальної 

форм, в яких проводиться тільки медикаментозна тактика корекції аритмії, 

характерна схильність до симпатикотонії. Серед осіб цієї групи у 45,5% випадків 

спостерігаються електрокардіографічні феномени порушення провідності та 

електричного ремоделювання передсердь. Для 37,5% пацієнтів, яким попередньо 

виконувалася процедура реваскуляризації характерне порушення проведення 

електричних імпульсів по пучках Гіса та для 55,4% хворих – подовжений 

середній інтервал «Q-T». У осіб із пароксизмальною і/або персистуючою 

формами фібриляції передсердь переважають порушення провідності, а також 

частота виникнення аберантних комплексів. Для пацієнтів із медикаментозною 

стратегією контролю проявів аритмії, а також застосування кардіоверсії для 

відновлення синусового ритму, характерне превалювання як ваготонічних, так і 

симпатичних впливів. 

3. Частота виникнення постопераційних фібриляцій передсердь напряму 

корелює з концентрацією прозапальних цитокінів в сироватці крові та рівня 

лейкоцитозу. При їхньому зростанні ризик фібриляції передсердь також 
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збільшується. Додавання омега-3-поліненасичених жирних кислот зменшує 

запальну відповідь та частоту фібриляції передсердь. 

4. У хворих із фібриляцією передсердь найнижча якість життя є в осіб, яким 

для контролю перебігу персистуючої або пароксизмальної форми фібриляції 

передсердь використовувався тільки виключно медикаментозний підхід. 

Застосування попередньої процедури реваскуляризації міокарда покращує якість 

життя. Найвища якість життя притаманна пацієнтам після процедури абляції.  

5. Позитивна динаміка ознак серцевої та коронарної недостатності 

характерна для осіб, яким проводили кардіоверсію та процедуру 

реваскуляризації. Лікування з застосуванням омега-3-поліненасичених жирних 

кислот позитивно впливає на загальне самопочуття та працездатність як серед 

пацієнтів, яким для контролю за проявами фібриляції передсердь 

використовувалися медикаментозні підходи, так і реваскуляризація. 

6. Застосування в пацієнтів із пароксизмальною та персистуючою формами 

фібриляції передсердь в якості корекції оптимальної базової терапії омега-3-

поліненасичених жирних кислот в індивідуально підібраних дозах дозволяє 

оптимізувати клінічний перебіг захворювання в осіб після процедур кардіоверсії 

та реваскуляризації міокарда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У діагностиці і веденні хворих із фібриляцією передсердь ішемічного 

ґенезу необхідно враховувати особливості клінічного перебігу захворювання, 

зміни психо-емоційної сфери та наявність симпатикотонії. 

2. При веденні хворих із фібриляцією передсердь ішемічного ґенезу 

рекомендовано проведення реваскуляризації. 

3. Омега-3-поліненасичені жирні кислоти слід назначати пацієнтам із 

фібриляцією передсердь у дозі 1 г 2 рази на добу протягом 6 місяців. 
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