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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Упродовж останніх десятиріч серцево-судинні 

захворювання (ССЗ) залишаються лідерами в структурі смертності всіх країн світу, 

незалежно від рівня економічного розвитку, та складають 42% у чоловічій і 52% у 

жіночій популяціях (Nichols M. et al., 2013). В Україні зазначений показник значно 

вищий – 65,8% (Коваленко В.М. і ін., 2016). 

Згідно результатів епідеміологічних досліджень, артеріальна гіпертензія (АГ) 

– головна причина загальної смертності, обумовлює до 7,5 млн. смертельних 

випадків щорічно (Kintcher U., 2013). Відомо, що високий рівень офісного 

артеріального тиску (АТ), незалежно від інших чинників ризику, призводить до 

розвитку небажаних кардіоваскулярних подій: інсульту, інфаркту міокарда (ІМ), 

хронічної серцевої недостатності (ХСН), порушень ритму, захворювань 

периферійних артерій та кінцевої стадії хронічної хвороби нирок (ХХН) тощо 

(Omboni S., Guarda A., 2015; Сіренко Ю.М. і інш., 2016). 

Показано, що ішемічна хвороба серця (ІХС), клінічним виявом дестабілізації 

якої є ІМ, обумовлює одну з кожних семи смертей у розвинутих країнах, при чому 

76% із них трапляються поза стаціонаром (Berry J.D. et al., 2012). За даними 

досліджень GUSTO-1, GISSI-2, SYMPHONY, PRIMVAC та інш., у 35%-50% 

виникненню гострого ІМ передувала АГ. 

На нинішній день більшість дослідників схиляється до думки про тісний 

патогенетичний зв’язок АГ та ІМ, проте роль окремих елементів у механізмі 

розвитку недуг залишається цілком нез’ясованою. Гіпертензивний статус 

асоціюється з гіпертрофією лівого шлуночка (ЛШ) та підвищеною потребою 

міокарда в кисні, порушеннями реологічних властивостей крові, ендотеліальною 

дисфункцією, протромботичним статусом (Casiglia E. et al., 2012; Sugimori H. et al., 

2015). Більше того, продемонстровано, що запалення в судинній стінці та 

оксидативний стрес досить поширені в когорті хворих на АГ (Montezano A. et al., 

2015). 

Відомо, що гіпертрофія лівого шлуночка – незалежний чинник ризику 

серцево-судинної захворюваності та смертності. Мета-аналіз 20 проспективних 

досліджень показав зростання захворюваності в 2,3 раза та смертності в 2,5 раза у 

хворих з означеним ремоделюванням міокарда (Drazner M.H., 2013). Сучасна 

доказова база свідчить, що використання антигіпертензивних ліків та модифікація 

способу життя призводять до регресу гіпертрофії лівого шлуночка (Pokharel P., Bella 

J.N., 2013). Проте, за даними Campania Salute Network prospective registry, серед 

хворих на АГ, які отримували достатнє антигіпертензивне лікування, у тому числі й 

комбіновану терапію, у 21% пацієнтів розвинулася значна гіпертрофія ЛШ. 

Тому, перспективним напрямком зменшення процесів ремоделювання серця 

та судин є вивчення можливості використання препаратів, отриманих із біологічно 

активних речовин рослин, які, маючи  изьку токсичність, позитивно впливають на 

різноманітні фізіологічні процеси людського організму, зокрема, – біофлавоноїдів. 

Кверцетин (3,3′,4′,5,7-пентагідроксифлавон) широко поширений у природі, є 

обов’язковим компонентом овочів, фруктів, горіхів, вина та чаю (Iszuzawa K. et al., 

2013). Як і інші представники родини біофлавоноїдів, він показав численні 

різнопланові протекторні впливи на серцеву-судинну систему. Установлена його 



протиатеросклеротична, антикоагулянтна, протизапальна й антигіпертензивна дія 

(Kishi K. et al., 2007; Perez-Vizcaino F. et al., 2008). Разом із тим, згаданий 

біофлавоноїд володіє виразним антиоксидантним ефектом, обумовлюючи 

зменшення утворення вільних радикалів кисню (Kamada C. et al., 2005). Існує брак 

даних досліджень щодо впливу кверцетину на процеси фіброзу в міокарді та його 

клінічну ефективність, залежно від типу ремоделювання ЛШ. 

Таким чином, вагоме медичне та соціально-економічне значення поєднання 

ІМ та АГ як визначальної причини інвалідизації та смертності обумовлює 

необхідність детального вивчення нових клініко-патогенетичних аспектів їхнього 

становлення та розвитку й особливостей ремоделювання міокарда, розробки 

сучасних диференційованих підходів до медикаментозного лікування, скерованих на 

покращення якості та збільшення тривалості життя хворих. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

фрагментом науково-дослідної роботи кафедри клінічної фармакології та 

фармакотерапії ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” 

“Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих на ІХС з 

артеріальною гіпертензією з метою профілактики серцевої недостатності” 

(0114U004272). Дисертант є виконавцем фрагменту роботи.  

Мета дослідження: оптимізація фармакотерапії пацієнтів із Q-інфарктом 

міокарда, що виник на фоні артеріальної гіпертензії, шляхом доповнення базової 

терапії метаболічним, мембраностабілізуючим та антиоксидантним препаратом 

біофлавоноїда кверцетину. 

Завдання дослідження. 

1. Вивчити особливості перебігу Q-інфаркту міокарда на фоні артеріальної 

гіпертензії, залежно від терміну захворювання, з урахуванням типу ремоделювання 

міокарда лівого шлуночка. 

2. З’ясувати динаміку показників колагеноутворення, компонентів 

запалення і показників ендотеліальної дисфункції у хворих на Q-інфаркт міокарда 

на фоні артеріальної гіпертензії. 

3. Дослідити особливості хронічного запалення низької інтенсивності у 

хворих на інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії. 

4. Вивчити якість життя пацієнтів із Q-інфарктом міокарда на фоні 

артеріальної гіпертензії, залежно від клінічного перебігу і показників гемодинаміки. 

5. Оцінити терапевтичний ефект препаратів біофлавоноїду кверцетину як 

засобів доповнення базової терапії у хворих на Q-інфаркт міокарда на фоні 

артеріальної гіпертензії. 

Об’єкт дослідження: клініко-патогенетичні особливості формування і 

перебігу гострого Q-інфаркту міокарда, який виник на тлі артеріальної гіпертензії, 

діагностичні критерії, диференційовані методи лікування. 

Предмет дослідження: клініко-гемодинамічні показники, стан ліпідного 

обміну, показники системного запалення, ремоделювання міокарда ЛШ при Q-

інфаркті міокарда, залежно від наявності артеріальної гіпертензії; якість життя 

хворих на інфаркт міокарда та артеріальну гіпертензію; ефективність 

медикаментозної корекції з використанням біофлавоноїду кверцетину. 



Методи дослідження: клінічні спостереження; інструментальні: 

електрокардіографія (ЕКГ), ехокардіографія (ЕхоКГ) із визначенням типу геометрії 

лівого шлуночка; біохімічні: проведення ліпідограми, визначення рівнів сечовини та 

креатиніну, глюкози; імуноферментні: визначення концентрацій у сироватці крові 

фібронектину, матричної металопротеїнази 9, високочутливого С-реактивного 

протеїну та N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду (NT-

proBNP); імунологічні: проведення лейкограми з обчисленням лейкоцитарних 

індексів; визначення величини ендогенної інтоксикації за тестом сорбційної 

здатності еритроцитів (СЗЕ); оцінка якості життя (ЯЖ) із використанням 

опитувальника EQ-5D; статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Установлені структурні та 

функціональні особливості ремоделювання серця у хворих на АГ з Q-інфарктом 

міокарда та оптимізована схема медикаментозної корекції з використанням 

препаратів кверцетину. 

Доповнені наукові дані щодо особливостей клінічного перебігу згаданої 

поєднаної патології та проаналізовані взаємозв’язки типів ремоделювання міокарда 

ЛШ із показниками гемодинаміки. 

Уперше відмічений зв’язок між показниками патологічного ремоделювання 

міокарда (вміст у плазмі фібронектину) із ступенем ендогенної інтоксикації, 

показниками ремоделювання ЛШ та лівого передсердя, гіпертрофією ЛШ (вплив на 

результуючу ознаку на 77,1%, а поєднаний вплив – 63,4%). Установлено, що 

найбільш інтенсивно процеси фіброзоутворення в серцевому м’язі відбуваються при 

концентричному ремоделюванні та концентричній гіпертрофії ЛШ. 

Уточнена роль запалення низької інтенсивності при гострому Q-інфаркті 

міокарда на тлі АГ, що проявляється зростанням числа лейкоцитів у периферійній 

крові, абсолютної кількості нейтрофілів, моноцитів і лімфоцитів; величини 

ендогенної інтоксикації; вмісту в плазмі крові С-реактивного протеїну. Уперше 

показана залежність запальних змін від типу ремоделювання міокарда ЛШ. 

Доповнені наукові дані про якість життя хворих на гострий Q-інфаркт 

міокарда та артеріальну гіпертензію, показаний зв’язок між суб’єктивним станом 

здоров’я та ознаками ремоделювання міокарда. 

Відмічено, що додаткове тривале використання кверцетину в комплексній 

терапії інфаркту міокарда, яки виник унаслідок АГ, призводить до виразної редукції 

клінічних ознак, показників центральної гемодинаміки, потенціює ефект ліків щодо 

зменшення ознак гіпертрофії ЛШ, володіє протизапальним та антифібротичним 

ефектами, покращує якість життя хворих. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений спосіб оцінки 

ступеня тяжкості та прогнозування перебігу гострого інфаркту міокарда, який виник 

на тлі АГ, шляхом обчислення маси міокарда ЛШ, індексу маси міокарда ЛШ та 

показника відносної товщини стінки ЛШ із наступною ідентифікацією типу 

ремоделювання міокарда.  

Удосконалений та доповнений спосіб лікування хворих на гострий Q-інфаркт 

міокарда та артеріальну гіпертензію з використанням у додаток до базової терапії 

кверцетину (упродовж перших п’яти діб довенно краплинно по 0,5 г препарату, 

розчиненого у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, відразу після 



госпіталізації, через 2 години та 12 годин; протягом другої та третьої діб – у дозі 0,5 

г двічі на добу з інтервалом 12 годин; на четверту та п’яту добу – у дозі 0,25 г у 50 

мл ізотонічного розчину натрію хлориду один раз на добу. Із 6-ї доби 

рекомендується пероральна форма у вигляді таблеток  у дозі 40 мг – двічі на добу 

впродовж 3 місяців) для регресу клінічних ознак, порушених показників 

центральної кардіогемодинаміки та стабілізації позаклітинного матриксу міокарда 

(Деклараційний патент України на корисну модель №117052 від 12.06.2017 р.).  

Відмічено, що ступеневе використання препаратів кверцетину 

рекомендоване з метою внормування показників хронічного запалення низької 

інтенсивності у хворих на інфаркт міокарда, який виник на тлі АГ. 

Впровадження результатів роботи в практику. Результати науково-

дослідної роботи впроваджені в практику роботи відділень Івано-Франківського 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру, Івано-Франківської міської 

клінічної лікарні №1, Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні, 

Коломийської центральної клінічної лікарні, Верховинської центральної районної 

лікарні, Галицької центральної клінічної лікарні. 

Методичні підходи використовуються під час проведення практичних занять 

на кафедрах терапевтичного профілю ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто сформульовані мета та 

завдання дослідження, проведений аналіз літератури з даної проблеми, виконаний 

інформаційний пошук. Самостійно здійснено підбір груп хворих, проведені клінічні, 

біохімічні, серологічні та імунологічні дослідження. Самостійно проведений 

статистичний аналіз результатів дослідження, зроблено висновки, практичні 

рекомендації та підготовлено матеріали до публікації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження оприлюднені на XVІІ Національному конгресі кардіологів України 

(Київ, 2016), міжнародній науково-практичній конференції “Теоретичні та практичні 

аспекти розвитку сучасної медицини” (Львів, 2016), ІІ міжнародній науково-

практичній конференції “Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та 

лікування захворювань внутрішніх органів (присвяченій пам’яті академіка АМНУ 

Є.М. Нейка)” (Івано-Франківськ, 2016), міжнародній науково-практичній 

конференції “Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики” 

(Львів, 2016), міжнародній науково-практичній конференції “Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників медичної науки” (Львів, 2017), міжнародній 

науково-практичній конференції “Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ 

столітті” (Одеса, 2017), міжнародній науково-практичній конференції “Ключові 

питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ сторіччі” (Одеса, 2017), 

міжнародній науково-практичній конференції “Здоров’я людини у сучасному світі: 

питання медичної науки та практики” (Одеса, 2017), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю “Первинна медична допомога в Україні: кращі 

практики сімейної медицини” (Київ, 2017), 86-ій науково-практичній конференції 

студентів і молодих вчених із міжнародною участю “Інновації в медицині” (Івано-

Франківськ, 2017). 



Публікація результатів дослідження. За матеріалами дисертації 

опубліковано 16 наукових праць, у тому числі: 6 статей (із них одноосібних – 1), 

серед яких 4 у наукових фахових виданнях України, 2 статті – в іноземних журналах 

(The Pharma Innovation, Індія), 10 – у матеріалах конгресів, конференцій, з’їздів. 

Оформлено 1 Деклараційний патент України на корисну модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 234 

сторінках тексту, з яких 147 сторінок займає основний зміст, ілюстрована 38 

таблицями та  20 рисунками. Складається зі вступу, огляду літератури, двох розділів 

власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел (загальна кількість – 342, із них 45 – кирилицею, 297 – латиницею) та 

додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 130 хворих на гострий Q-ІМ на 

фоні есенціальної АГ чи без неї. Діагноз ГІМ виставляли з урахуванням 

рекомендацій Європейського кардіологічного товариства (2012; 2017) та 

вітчизняного “Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної 

та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації: 

Гострий коронарний синдром з елевацією сегменту ST” (Наказ МОЗ України № 455 

від 02.07.2014 року); АГ – на підставі настанови Європейського кардіологічного 

товариства (2013) та вітчизняного “Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, 

первинної, вторинної та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: 

Артеріальна гіпертензія” (Наказ МОЗ України № 384 від 24.05.2012 року). 

Обстежені пацієнти були розділені на наступні групи: І група (67 пацієнтів) – 

хворі на Q-ІМ без супутньої ГХ, яких, у свою чергу, розподіляли на 2 підгрупи: ІА 

(33 хворих), яким призначали базове лікування відповідно до чинних протоколів та 

настанов; ІВ (34 хворих), яким додатково були призначені препарати кверцетину за 

схемою (0,5 г препарату, розчиненого у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 

відразу після госпіталізації, через 2 години та 12 годин; протягом другої та третьої 

діб препарат вводили в дозі 0,5 г двічі на добу з інтервалом 12 годин; на четверту та 

п’яту добу – у дозі 0,25 г у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду один раз на 

добу. Із 6-ї доби застосовували пероральну форму в дозі 40 мг двічі на добу); ІІ 

група (63 пацієнти) – хворі на Q-ІМ на тлі есенціальної АГ, яких було розділено на 2 

підгрупи: ІІА (33 хворі) – базове лікування та ІІВ (30 хворих) - базове лікування + 

кверцетин у наведених вище дозах та схемах застосування. 

До контрольної групи ввійшли 30 практично здорових осіб, 

репрезентативних за віком і статтю. Усі хворі були обстежені перед початком 

лікувальних заходів та через 7, 28 діб та 3 міс. 

Фізикальне обстеження проводили з визначенням антропометричних 

показників: зріст, маса тіла, обвід талії (ОТ), індекс маси тіла (ІМТ); підрахунку 

частоти серцевих скорочень (ЧСС); вимірювання офісного АТ. 

Вивчали лейкограму та проводили обчислення ряду лейкоцитарних індексів: 

індексу співвідношення нейтрофілів до моноцитів (ІСНМ), індексу співвідношення 

лімфоцитів до моноцитів (ІСЛМ) та індексу співвідношення нейтрофілів до 

моноцитів та лімфоцитів (ІСН/ЛМ). 



Ліпідний спектр крові визначали за рівнем у плазмі холестерину (ХС), 

триацилгліцеролів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів високої густини (ХС ЛПВГ) 

фотоколориметричним методом. Рівень холестерину ліпопротеїдів низької густини 

(ХС ЛПНГ) визначали розрахунковим способом. Із біохімічних тестів застосовували 

визначення вмісту в плазмі крові глюкози, креатиніну, сечовини, активності 

аспартат- (АсАТ) та аланін амінотрансфераз (АлАТ). 

Ступінь ендогенної інтоксикації визначали за тестом сорбційної здатності 

еритроцитів (СЗЕ). 

Методом імуноферментного аналізу на аналізаторі “Stat Fax 303 Plus” (США) 

ідентифікували вміст у плазмі крові високочутливого С-реактивного протеїну (hs 

CRP), N-кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), 

фібронектину (Фн) та матриксної металопротеїнази-9 (ММП-9) за допомогою 

наборів реагентів “hs-CRP ELISA Kit” (Cusabio, Китай), “Biomedica Slovakia s.r.o” 

(Словаччина), “Fibronectin ELISA Kit” (Technoclone GmbH, Австрія), “Human MMP-

9 coated ELISA kit” (“Bender MedSystems”, Австрія). 

Проводили електрокардіографію (ЕКГ) з оцінкою інтервалів та комплексу 

QRS, обчисленням коригованого інтервалу QT (QTc), та трансторакальну 

ехокардіографію (ЕхоКГ) із наступним обчисленням маси міокарда лівого шлуночка 

(ММ ЛШ), відносної товщини стінки (ВТС) ЛШ, індексу маси міокарда ЛШ (ІММ 

ЛШ). Визначали типи ремоделювання міокарда. 

Оцінку якості життя проводили за допомогою анкети EuroQol-5D (EQ-5D). 

Із метою статистичного аналізу використали стандартний пакет програм 

“Statistica for Windows 12.0” (StatSoft, Tulsa, OK, USA). Відмінність вважали 

вірогідною при рівні значущості p<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Середній вік (M±σ) обстежених 

пацієнтів склав (64,68±12,59) років. У понад половини (50,79%) обстежених хворих 

на ІМ, який розвинувся на тлі АГ, відмічали тривалий (більше 10 років) анамнез ГХ. 

Середні значення вмісту в плазмі крові ЗСХ перевищували верхню межу 

референтної норми в 1,13 раза в когорті хворих без АГ та в 1,2 раза в когорті хворих 

із АГ. У той час, як середній вміст ТГ у плазмі крові пацієнтів із ГІМ без ГХ не 

перевищував нормальні значення, їхня концентрація в пацієнтів із ГХ була в 1,22 

раза вищою за референтну межу (p<0,05). В обох випадках рівні атерогенного ХС 

ЛПНГ перевищували гранично допустимі значення для пацієнтів дуже високого 

кардіоваскулярного ризику: у 2,23 раза та в 2,33 раза, відповідно. 

Слід відмітити, що на момент поступлення до стаціонару в 47 (74,6%) 

пацієнтів не було досягнуто цільових рівнів АТ. Нами встановлені слабкий 

зворотний кореляційний зв'язок між ЧСС у спокої й вмістом ХС ЛПВГ у плазмі 

крові хворих на гострий Q-ІМ та АГ: r= -0,25 (p<0,05); прямий середньої сили – між 

ЧСС та вмістом креатиніну в плазмі крові: r= 0,30 (p<0,05); прямий слабкий – між 

рівнем САТ та співвідношенням ОТ/ОС: r= 0,27 (p<0,05). 

При проведенні трансторакальної ЕхоКГ не спостерігали вірогідної різниці 

між основними показниками в обох групах обстеження, окрім тенденції до 

збільшення розмірів ЛП. Проте, що за умови супутньої ГХ ФВ ЛШ на 7,54% була 

вищою (p<0,05). Більше того, у когорті пацієнтів із АГ рідше траплялася знижена 

систолічна функція ЛШ – у 4,5 раза (χ
2
=4,41; p<0,05). У хворих на гострий Q-ІМ та 



АГ спостерігали слабкий прямий кореляційний зв'язок між ФВ ЛШ та вмістом 

креатиніну в плазмі крові (r=0,21; p<0,05), помірний прямий – між КДО ЛШ та ІМТ 

(r
s
=0,31; p<0,05), між КДР ЛШ та ІМТ (r

s
=0,30; p<0,05); помірний прямий – між КСО 

ЛШ та величиною інтервалу PQ (r
s
=0,39; p<0,05). 

У хворих на гострий Q-ІМ із супутньою АГ найчастіше відмічали 

концентричне ремоделювання міокарда ЛШ – у 38,1% випадків; концентричну 

гіпертрофію спостерігали в 26,9% пацієнтів; із однаковою частотою (по 17,5%) 

виявляли ексцентричну гіпертрофію ЛШ та його нормальну геометрію. На відміну 

від наведеного вище, за умови ІМ без ГХ частіше виявляли ексцентричну 

гіпертрофію ЛШ – у 55,2% випадків (χ
2
=19,88; p<0,01) та нормальну геометрію – у 

28,4% випадків (χ
2
=2,17; p>0,05). Пацієнти з концентричною гіпертрофією та 

концентричним ремоделюванням ЛШ траплялися однаково рідко: у 10,5% випадках 

(χ
2
=5,89; p<0,05) та в 5,9% випадках (χ

2
=19,83; p<0,01). 

Тривалість АГ понад 10 років відмічали в 67,7% хворих із концентричним 

ремоделюванням ЛШ; у 36,4% хворих із нормальною геометрією ЛШ; в 88,2% 

хворих із концентричною гіпертрофією ЛШ; у 27,3% хворих із ексцентричною 

гіпертрофією ЛШ. Відносний ризик (RR) впливу тривалості гіпертензії на тип 

ремоделювання міокарда встановлений для концентричної гіпертрофії: 3,55±0,64 

(95% СІ, 1,02-12,23; p<0,05). 

У хворих на гострий ІМ із супутньою АГ ММ ЛШ на 11,54% перевищувала 

подібний показник у групі хворих без АГ (p<0,05). Відповідно, зростав ІММ ЛШ – 

на 21,28% (p<0,01). Середнє значення показника ВТС ЛШ у випадку наявної ГХ на 

24,07% було вищим (p<0,01). Відмічений середньої сили зворотний кореляційний 

зв’язок між ВТС ЛШ у хворих на ІМ та АГ із вмістом у плазмі крові ХС ЛПВГ: r
s
= -

0,45 (p<0,05); слабкий прямий зв’язок із рівнем креатиніну (r
s
= 0,20; p<0,05); 

помірний прямий зв’язок із величиною комплексу QRS на ЕКГ (r
s
= 0,37; p<0,05). 

За умови розвитку ІМ спостерігали зростання вмісту рівня в крові NT-

proBNP у 5,18 раза, порівняно з контрольною групою (p<0,001). При супутній АГ 

даний показник збільшувався більш виразно – у 6,48 раза, порівняно з практично 

здоровими особами (p<0,001), та в 1,25 раза, порівняно з хворими без ГХ (p<0,05). 

При поєднанні ІМ та АГ встановлений прямий середньої сили кореляційний зв’язок 

між вмістом NT-proBNP у сироватці крові та розміром ЛП (r
s
= 0,41; p<0,05), ІММ 

ЛШ (r
s
= 0,69; p<0,05), КСР (r

s
= 0,39; p<0,05), КДР (r

s
= 0,43; p<0,05); слабкий – із 

рівнем креатиніну (r
s
= 0,27; p<0,05); зворотний середньої сили – із ФВ ЛШ (r

s
= -0,47; 

p<0,05). 

Рівень Фн у плазмі крові хворих на гострий Q-ІМ у 2,25 раза був вищим від 

середнього значення в групі контролю (p<0,001). Подібні зміни відмічали також і за 

умови сутньої АГ – у 2,33 раза (p<0,001). При поєднанні гострого ІМ та АГ 

відмітили прямий слабкий кореляційний зв’язок між вмістом у плазмі Фн та 

показником ІММ ЛШ (r
s
= 0,23; p<0,05). 

У хворих на гострий ІМ за умови нормальної геометрії ЛШ відмічали 

найнижчий рівень Фн у плазмі крові, а при розвитку ексцентричної гіпертрофії та 

концентричного ремоделювання ЛШ даний показник зростав на 5,49% та 7,42%, 

відповідно (p<0,05). Найвищою концентрація Фн була у хворих на ІМ із 

концентричною гіпертрофією ЛШ: на 9,84%, порівняно з подібними значеннями при 



нормальній геометрії (p<0,01). У той час, як при ексцентричному ремоделюванні 

ЛШ у хворих на гострий ІМ та супутню АГ вміст Фн у плазмі крові вірогідно не 

відрізнявся від даного показника при відсутності змін структури серця (p>0,05), 

спостерігали значне зростання його концентрації в пацієнтів із концентричною 

гіпертрофією – на 12,46%, та з концентричним ремоделюванням – на 13,25% 

(p<0,01). Слід зауважити, що за умови супутньої ГХ у хворих на ІМ при 

концентричному ремоделюванні ЛШ середні значення титрів Фн у крові на 7,89% 

були вищими (p<0,05). 

Розвиток гострого Q-ІМ характеризувався зростанням вмісту в сироватці 

крові ММП-9, порівняно з контролем: в 1,94 раза у хворих без АГ (p<0,01) та в 2,04 

раза у хворих із супутньою АГ (p<0,01). У хворих на ІМ із супутньою АГ відмічений 

слабкий прямий кореляційний зв’язок між вмістом у крові ММП-9 та рівнем САТ: 

r=0,22; p<0,05. Слід відмітити, що зміна геометрії ЛШ не чинила вірогідного впливу 

на рівні ММП-9. 

Установлено, що середні значення кількості лейкоцитів у периферійній крові 

хворих на ІМ були вищими від показника в групі практично здорових осіб на 21% 

(p<0,001), а за умови супутньої ГХ – на 23,75% (p<0,001). При аналізі популяційного 

складу лейкограми встановлено, що в обох групах обстеження зростало число 

нейтрофілів: на 18,71% у хворих без АГ та на 20,65% у хворих із АГ, проти 

контролю (p<0,01). Вірогідне збільшення абсолютного вмісту лімфоцитів у крові 

хворих на ІМ відімчали тільки за умови супутньої ГХ: на 23,37%, проти значень у 

групі практично здорових осіб (p<0,001) та на 19,57%, проти значень у хворих без 

супутньої патології (p<0,001). Подібно, наявна АГ у хворих на ІМ характеризувалася 

вірогідним зростанням кількості моноцитів у периферійній крові – на 20,93% 

(p<0,01). 

У пацієнтів із гострим Q-ІМ та супутньою ГХ відмітили наступні кореляційні 

зв’язки між показниками лейкограми: між кількістю лейкоцитів та тривалістю 

комплексу QRS – прямий середньої сили (r
s
=0,40; p<0,05), між кількістю лімфоцитів 

та вмістом у плазмі ТГ – прямий середньої сили (r=0,51; p<0,05), між числом 

моноцитів та ФВ ЛШ – зворотний слабкої сили (r= -0,21; p<0,05), між кількістю 

нейтрофілів та розміром QRS – прямий середньої сили (r
s
=0,41; p<0,05), між 

кількістю нейтрофілів та індексом ОТ/ОС – прямий слабкий (r
s
=0,28; p<0,05). 

Слід відмітити, що тип ремоделювання ЛШ у хворих на ІМ без супутньої АГ 

не чинив жодного впливу на вміст лейкоцитів у периферійній крові та їхніх 

субпопуляцій. 

Для більш кращої оцінки ступеня імунологічних змін обчислювали ряд 

лейкоцитарних індексів. ІНМ та ІН/ЛМ були однаковими в усіх групах обстеження 

(p>0,05). У когорті пацієнтів із ІМ ІЛМ не відрізнявся від контрольних значень 

(p>0,05), а при супутній АГ на 27,44% перевищував подібний параметр у хворих із 

нормальним рівнем АТ (p<0,01) та на 24,70% – показник у групі практично здорових 

осіб (p<0,05). При проведенні кореляційного аналізу встановлений прямий середньої 

сили зв’язок між ІН/ЛМ та вмістом у плазмі ХС ЛПНГ (r=0,42; p<0,05); зворотний 

середній – між ІН/ЛМ та показником ВТС (r
s
= -0,39; p<0,05) за умови поєднання ІМ 

та АГ. 



Тип ремоделювання ЛШ не впливав на показники ІНМ та ІН/ЛМ в обох 

групах обстеження. У той час, як показник ІЛМ у хворих на ІМ та АГ не залежав від 

типу ремоделювання ЛШ, відмічене його зростання, порівняно з відповідними 

групами хворих із нормальним АТ: при нормальній геометрії ЛШ – на 23,48%; на 

28,60% – при ексцентричній його гіпертрофії; на 23,12% – при концентричній 

гіпертрофії та на 23,34% – при концентричному ремоделюванні (p<0,05). 

Як вияв хронічного запального процесу низької інтенсивності в обстежених 

хворих на ІМ відмічали зростання величини ендогенної інтоксикації за тестом СЗЕ. 

Даний показник у хворих на ІМ в 1,66 раза перевищував подібний у групі контролю 

(p<0,001), а за умови розвитку на тлі АГ – в 1,60 раза (p<0,001). Тип ремоделювання 

ЛШ не чинив вірогідного впливу на величину СЗЕ. 

Для встановлення найвагоміших взаємозв’язків із біомаркерами  

ремоделювання серця та судин (вміст у крові Фн та ММП-9) у хворих на ІМ та АГ 

застосовано методику множинного кореляційно-регресійного аналізу. Шляхом 

покрокового вилучення несуттєвих взаємозв’язків отримали математичну модель, 

вірогідну тільки для вмісту Фн: 

Y1 = -563,49+0,756*X1+0,413*X2+0,321*X3, +0,301*X4 де 

Y1 – рівень Фн у плазмі крові; Х1 – величина СЗЕ; Х2 – показник КСО лівого 

шлуночка; Х3 – розмір лівого передсердя; Х4 – показник ВТС. При цьому, коефіцієнт 

множинної кореляції був R = 0,871, коефіцієнт множинної детермінації - R
2
 = 0,771, 

коефіцієнт поєднаної детермінації  - adj R
2
 = 0,634 (р<0,01). 

Встановлено, що рівні hs-CRP у сироватці крові у хворих на гострий ІМ у 

5,11 раза перевищували середнє значення в групі контролю (p<0,001), а за умови 

поєднання ІМ та АГ – у 6,57 раза (p<0,001) та порівняно з групою без ГХ – в 1,27 

раза (p<0,05). Відмічений прямий слабкої сили кореляційний зв’язок між вмістом hs-

CRP та показником КДР ЛШ (r
s
=0,23; p<0,05), а також середньої сили – між рівнями 

hs-CRP та ММП-9 у крові (r
s
=0,37; p<0,05). Не спостерігали різниці в середніх 

значеннях вмісту hs-CRP у крові обстежених хворих, залежно від типу 

ремоделювання ЛШ. 

За даними візуалізаційної аналогової шкали опитувальника EQ-5D супутня 

АГ в 1,15 раза погіршувала якість життя хворих на гострий ІМ (p<0,05), найбільше 

при концентричній гіпертрофії та концентричному ремоделюванні ЛШ – на 15,73% 

та 17,14%, відповідно (p<0,05). У хворих на ІМ та АГ відмічений слабкої сили 

прямий кореляційний зв’язок між показником якості життя (відповідно до 

візуалізаційної аналогової шкали опитувальника EQ-5D) та ФВ ЛШ за даними 

ЕхоКГ (r=0,27; p<0,05). 

У той час як при самостійному перебігу ІМ тип ремоделювання ЛШ не чинив 

вірогідного впливу на якість життя хворих, за умови наявної супутньої АГ відмічали 

суттєве погіршення даного показника в міру прогресування змін міокарда. 

Порівняно з когортою пацієнтів без структурних змін серцевого м’язу, за умови 

концентричної гіпертрофії показник якості життя зменшувався на 15,25% (p<0,05), а 

при його концентричному ремоделюванні – на 12,26% (p<0,05). Більше того, наявна 

супутня АГ у випадку ІМ погіршує якість життя на 15,73% та 17,14% при 

концентричній гіпертрофії та концентричному ремоделюванні ЛШ, відповідно 

(p<0,05). 



У процесі лікування обстежених хворих виявили позитивний вплив 

кверцетину та зменшення ангінозних нападів, розвитку порушень ритму. У хворих 

на ІМ чи ІМ, який розвинувся на тлі АГ, відмічали вірогідне зменшення показника 

ІМТ на 3-у місяці спостереження виключно за умови використання кверцетину: на 

11,82% та на 12,9%, відповідно (p<0,05). Спостерігали внормування показників 

ліпідограми (ЗХС, ХС ЛПНГ, ХС ЛПДНГ) в усіх групах, проте більш виразно – за 

умови додаткового призначення кверцетину. Слід зауважити, що додаткове 

призначення кверцетину хворим на ІМ із чи без АГ наприкінці терміну 

спостереження дозволило збільшити кількість осіб із досягнутими цільовими 

рівнями ХС ЛПНГ, як у першій групі обстеження (OR=0,25 (95% CI 0,08-0,85; 

p=0,038)), так і в другій групі обстеження (OR=0,26 (95% CI 0,06-0,93; p=0,038)). 

При оцінці динаміки параметрів ЕхоКГ відмічено, що зменшення діаметру 

ЛП відбулося в усіх групах обстеження наприкінці лікування, проте більш 

виразніше в когорті хворих на ІМ, яким додатково призначали кверцетин: на 11,73% 

(p<0,01) у пацієнтів ІВ групи та на 12,09% (p<0,01) у пацієнтів ІІВ групи. Усі 

призначені терапевтичні стратегії в однаковій мірі обумовлювали зростання 

середніх значень ФВ ЛШ наприкінці дослідження. Додаткове призначення 

кверцетину показало тенденцію до більш кращого внормування даного показника. 

Зменшення ЕхоКГ-ознак гіпертрофії ЛШ виразніше відбувалося в пацієнтів 

із ІМ, що виник на тлі АГ. На візиті 3-го міс ММ ЛШ зменшилася на 12,98% у 

хворих ІА групи (p<0,05); у хворих ІВ групи – на 15,91% (p<0,05); у хворих ІІА 

групи – на 24,46% (p<0,01); у хворих ІІВ групи – на 25,16% (p<0,01). При цьому, 

кверцетин, очевидно, потенціював дію основних терапевтичних схем. Відповідним 

чином, спостерігали зменшення середніх значень ІММЛШ: на 10,24% (p<0,05) – у 

ІА групі; на 12,55% (p<0,05) – у ІВ групі; на 19,7% (p<0,01) – у ІІА групі; на 22,81% 

(p<0,01) – у ІІВ групі. Середні значення ВТС ЛШ зменшувалися на 3-й міс у когорті 

хворих після ІМ, що виник без АГ, – на 9,76% (p<0,05) при стандартному лікуванні, 

на 11,9% (p<0,05) при додатковому призначенні кверцетину. У той час, за умови 

супутньої АГ даний показник зменшувався більш виразніше: на 18,18% та на 20,1%, 

відповідно (p<0,01). 

У міру покращення стану хворих на ІМ відмічали зменшення вмісту в плазмі 

крові NT-proBNP, яке більш виразно проявлялося за умови додаткового 

призначення кверцетину. Ефективність додаткового призначення кверцетину 

відмічена як у хворих після перенесеного ІМ без АГ [OR=0,61 (95% CI 0,21-1,81; 

p=0,527)], так і на тлі ГХ [OR=0,38 (95% CI 0,11-1,31; p=0,189)]. 

Вірогідне зменшення плазмової концентрації Фн спостерігали з 28-ї доби в 

усіх групах обстежених пацієнтів, проте більш виразніше за умови додаткового 

призначення препаратів кверцетину. Так, у ІА групі даний параметр зменшився на 

21,12% (p<0,01), а наприкінці дослідження – на 43,35% (p<0,001). У хворих ІВ групи 

вміст Фн у плазмі знизився на 33,57% (p<0,01) із 28-ї доби; на 51,70% (p<0,01) із 3-

го міс, що 15,15% та 14,1%, відповідно, більше, ніж у групі базового лікування 

(p<0,05). Подібним чином відбувалися зміни в когорті хворих на ІМ та супутню АГ. 

Так, у ІІА групі рівні Фн у крові зменшилися на 28-у добу на 20,79% (p<0,01), а на 3-

й міс – на 39,13% (p<0,001). Слід зауважити повільніше зниження згаданого 

показника за умови супутньої АГ (∆=9,72%, p<0,05). Додаткове призначення 



кверцетину призводило до інтенсивнішого зменшення Фн у плазмі крові: на 25,34% 

(p<0,01) у 28-денний термін спостереження та на 47,99% (p<0,01) на 3-й міс після 

ІМ, що, відповідно, на 9,72% та 8,3% більше, ніж у групі базового лікування 

(p<0,05). 

Проведена реваскуляризація та фармакологічне лікування ІМ призводили до 

редукції рівнів ММП-9 у крові хворих на ІМ, починаючи з 7-ї доби спостереження, 

проте більш виразно в когорті пацієнтів, які додатково отримували кверцетин. Так, 

зменшення даного показника в ІА групі відбувалося на 11,59% (p<0,05) – на 7-у 

добу, на 17,48% (p<0,01) – на 28-му добу та на 24,63% (p<0,001) – на 3-й міс. 

Натомість, у ІВ групі динаміка виявилася наступною: на 14,52% (p<0,05), на 34,57% 

(p<0,01) та на 37,31% (p<0,001), відповідно, що в динамці в терміні 28 доба – 3-й міс 

на 19,03% та 15,04% більше, ніж у групі базового лікування (p<0,05). За умови 

супутньої АГ в хворих на ІМ ІІА групи спостерігали зменшення титрів ММП-9 у 

сироватці крові на 12,69% (p<0,05), на 20,77% (p<0,01) та на 24,29% (p<0,001) у 

відповідні терміни спостереження. Виразніше даний показник унормовувався за 

умови призначення до базової терапії кверцетину, відповідно – на 15,19% (p<0,05), 

на 34,43% (p<0,01) та на 38,05% (p<0,001), що в динаміці в терміні 28-а доба – 3-й 

міс на 16,53% та 17,46% більше, ніж у групі базового лікування (p<0,05). 

Додаткове призначення кверцетину чинило більш виразний вплив на 

динаміку кількості лейкоцитів, починаючи з 28-ї доби спостереження (за рахунок 

нейтрофілів та лімфоцитів). Більш чіткі зміни з боку імунної системи, які 

відбувалися при лікуванні хворих на ІМ та з супутньою АГ, проявлялися зміною 

значень відповідних лейкоцитарних індексів.  

У хворих на ІМ, які отримували препарати базової терапії, СЗЕ вірогідно був 

меншим виключно на візиті 3-го міс, а додаткове призначення кверцетину 

призводило до зменшення СЗЕ, починаючи з 28-ї доби. 

Уміст високочутливого С-реактивного протеїну (hsCRP) у крові обстежених 

хворих зменшувався, починаючи з 7-ї доби спостереження, проте більш виразно за 

умови додаткового призначення кверцетину. Ефективність досліджуваного 

біофлавоноїду в комплексному впливу на редукцію ознак запалення склала 

(OR=0,25 (95% CI 0,08-0,79; p=0,028). 

У процесі лікування значно покращилася якість життя всіх обстежених 

хворих на ІМ. Проте додаткове використання кверцетину виразніше зменшувало 

частку осіб як серед пацієнтів першої (OR=0,56 (95% CI 0,18-1,86; p=0,498), так і 

другої груп обстеження (OR=0,26 (95% CI 0,04-1,15; p=0,118) зі скаргами на 

проблеми з рухливістю. Додаткове призначення кверцетину більше, ніж препарати 

базової терапії, призводило до покращення самообслуговування як серед пацієнтів 

першої (OR=0,34 (95% CI 0,11-0,93; p=0,061)), так і другої груп обстеження 

(OR=0,32 (95% CI 0,12-0,98; p=0,070)). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації викладене обґрунтування оптимізації лікування хворих на 

гострий Q-інфаркт міокарда, який виник на фоні есенціальної артеріальної 

гіпертензії, на основі вивчення клініко-функціональних особливостей перебігу 

недуги, типів ремоделювання міокарда лівого шлуночка, виразності процесів 



фіброзу серцевого м’язу та хронічного запалення низької інтенсивності шляхом 

включення в схему медикаментозної терапії ступеневого застосування препаратів 

кверцетину. 

1. Гострий Q-інфаркт міокарда, який розвивається на тлі артеріальної 

гіпертензії, характеризується виразнішою клінічною симптоматикою, порушеннями 

ліпідного (вміст загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької 

густини, триацилгліцеролів) та вуглеводного обміну, вищими рівнями ферментемії 

(аспартатамінотрансфераза), переважним ураженням передньої (44,44%) та нижньої 

(41,27%) стінок лівого шлуночка.  

2. Попередня артеріальна гіпертензія у хворих на гострий Q- інфаркт 

міокарда найчастіше обумовлює концентричне ремоделювання (38,1%) та 

концентричну гіпертрофію (26,9%) міокарда лівого шлуночка; рідше трапляється 

його ексцентрична гіпертрофія (17,5%). За умови супутньої гіпертензії у 4,5 раза 

частіше розвивається серцева недостатність із збереженою фракцією викиду. 

Відмічені прямі кореляційні зв'язки між фракцією викиду лівого шлуночка та 

вмістом креатиніну в плазмі крові (r=0,21), між кінцевим діастолічним об’ємом 

лівого шлуночка та індексом маси тіла (r
s
=0,31;), між кінцевим діастолічним 

розміром лівого шлуночка та індексом маси тіла (r
s
=0,30), між кінцевим систолічним 

об’ємом лівого шлуночка та величиною інтервалу PQ (r
s
=0,39).  

3. Ремоделювання міокарда та розвиток серцевої недостатності у хворих на 

інфаркт міокарда й артеріальну гіпертензію характеризується значним зростанням 

рівнів NT-proBNP (у 6,48 раза), які залежать від розмірів лівого передсердя (r
s
= 

0,41), індексу маси міокарда лівого шлуночка (r
s
= 0,69), кінцевого систолічного 

розміру (r
s
= 0,39), кінцевого діастолічного розміру (r

s
= 0,43); рівня креатиніну (r

s
= 

0,27) та фракції викиду лівого шлуночка (r
s
= -0,47).  

4. У хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, який виник на тлі артеріальної 

гіпертензії, спостерігаються достовірні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, 

свідченням чого є зростання маси міокарда (на 11,54%), індексу маси міокарда (на 

21,28%) та показника відносної товщини стінки (на 24,07%). Відмічений зворотний 

кореляційний зв’язок між відносною товщиною стінки лівого шлуночка та вмістом у 

плазмі крові холестерину ліпопротеїдів високої густини (r
s
= -0,45), прямий зв’язок із 

рівнем креатиніну (r
s
=0,20) та з величиною комплексу QRS (r

s
=0,37). 

5. Постінфарктне ремоделювання міокарда у хворих із попередньою 

артеріальною гіпертензією характеризується зростанням рівнів у крові фібронектину 

(у 2,33 раза), залежно від значень індексу маси міокарда лівого шлуночка (r
s
= 0,23). 

Найвищі його титри відмічені за умови концентричного ремоделювання (на 13,25%) 

та концентричної гіпертрофії лівого шлуночка (на 12,46%). Найбільш вагомий вплив 

на рівні плазмового фібронектину має ступінь ендогенної інтоксикації, кінцевий 

систолічний об’єм, діаметр лівого передсердя та відносна товщина стінок (R
2
 = 

0,771; adj R
2
 = 0,634). Уміст у плазмі крові матричної металопротеїнази-9 у 2,04 раза 

перевищує референтні значення та залежить від середніх значень систолічного 

артеріального тиску (r=0,22). 

6. За умови розвитку гострого Q-інфаркту міокарда на тлі артеріальної 

гіпертензії відмічається активація проявів запального процесу низької інтенсивності, 

свідченням чого є зростання в крові числа лейкоцитів (на 23,75%), головним чином, 



за рахунок нейтрофілів (на 20,65%), лімфоцитів (на 23,37%) та моноцитів (на 

20,93%); показника ендогенної інтоксикації (у 1,6 раза); титрів hs-CRP (у 6,57 раза). 

Найвищою кількість лейкоцитів та моноцитів виявлена за умови ексцентричної 

гіпертрофії лівого шлуночка. Відмічений прямий кореляційний зв’язок між вмістом 

hs-CRP та показником кінцевого діастолічного розміру лівого шлуночка (r
s
=0,23), а 

також рівнями матричної металопротеїнази-9 у крові (r
s
=0,37). 

7. Артеріальна гіпертензія в хворих на гострий Q-інфаркт міокарда 

обумовлює значне погіршення якості життя (у 1,15 раза), що проявляється 

зростанням проблем із рухливістю (в 1,14 раза), самообслуговуванням (в 1,16 раза) 

та інтенсивнішим больовим синдромом (в 1,23 раза). Найгірша якість життя 

відмічена за умови концентричної гіпертрофії (на 15,25%) та концентричному 

ремоделюванні міокарда (на 12,26%) лівого шлуночка. 

8. Включення препаратів кверцетину до базової терапії інфаркту міокарда, 

який виник на тлі артеріальної гіпертензії, характеризується потенціюванням 

антиангінального ефекту, зменшенням індексу маси тіла (на 12,9%), швидшим 

унормуванням показників ліпідограми, регресом гіпертрофії лівого шлуночка та 

редукцією ознак серцевої недостатності (зменшення вмісту NT-proBNP на 30,42%; 

59,79% та 76,7% – залежно від терміну спостереження) та покращенням якості 

життя. Додаткове призначення кверцетину стримує процеси патологічного 

ремоделювання лівого шлуночка за рахунок зниження фіброзу, зменшуючи 

концентрацію в плазмі крові фібронектину (із 28-ї доби) та матричної 

металопротеїнази-9 (із 7-ї доби лікування). Протизапальний ефект кверцетину 

реалізується через зменшення лейкоцитозу (за рахунок нейтрофілів та лімфоцитів), 

явищ ендогенної інтоксикації та концентрації hs-CRP (на 46,45%; 76,58% та 83,98% 

– залежно від терміну спостереження). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для оцінки ступеня тяжкості та прогнозування перебігу гострого 

інфаркту міокарда, який виник на тлі артеріальної гіпертензії, рекомендовано при 

проведенні ЕхоКГ обчислення маси міокарда лівого шлуночка, індексу маси 

міокарда лівого шлуночка та показника відносної товщини стінки лівого шлуночка з 

наступною ідентифікацією типу ремоделювання міокарда. 

2. Із метою прогнозування ймовірності розвитку патологічного 

ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда, 

який виник на тлі артеріальної гіпертензії, рекомендовано визначати вміст у плазмі 

крові фібронектину та ММП-9. 

3. Для оптимізації лікування хворих на гострий Q-інфаркт міокарда, якому 

передувала артеріальна гіпертензія, до препаратів базової терапії слід додати 

препарати кверцетину за схемою: упродовж перших п’яти діб довенно краплинно 

«Корвітин» по 0,5 г препарату, розчиненого у 50 мл ізотонічного розчину натрію 

хлориду, відразу після госпіталізації, через 2 години та 12 годин; протягом другої та 

третьої діб – у дозі 0,5 г двічі на добу з інтервалом 12 годин; на четверту та п’яту 

добу – у дозі 0,25 г у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду один раз на добу. 

Із 6-ї доби застосовується пероральна форма «Квертин» у вигляді таблеток  у дозі 40 

мг – двічі на добу впродовж 3 міс. 
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АНОТАЦІЯ 

Руманех Ваел Валід Сулейман. Структурні та функціональні особливості 

ремоделювання серця і судин у хворих на артеріальну гіпертензію з Q-

інфарктом міокарда: оптимізація шляхів медикаментозної корекції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. ДВНЗ “Івано-Франківський національний 

медичний університет” МОЗ України, Івано-Франківськ, 2017. 

Дисертація присвячена вивченню структурно-функціональних особливостей 

ремоделювання серця і судин у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) та Q-інфаркт 

міокарда (Q-ІМ) та підвищенню ефективності лікування 130 хворих. Постінфарктне 

ремоделювання міокарда у хворих із попередньою АГ характеризувалося 

збільшенням рівнів у крові фібронектину, залежно від значень індексу маси 

міокарда лівого шлуночка, матричної металопротеїнази-9, високочутливого С-

реактивного протеїну, показників запального процесу низької інтенсивності та 

величини ендогенної інтоксикації. Встановлено, що додаткове призначення 

кверцетину покращує клінічну симптоматику, стримує процеси патологічного 

ремоделювання лівого шлуночка за рахунок зниження фіброзу, має протизапальний 

ефект. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, Q-інфаркт міокарда, ремоделювання 

міокарда, фібронектин, матрична металопротеїназа-9, хронічне запалення низької 

інтенсивності, кверцетин 

 

АННОТАЦИЯ 

Руманех Ваел Валид Сулейман. Структурные и функциональные 

особенности ремоделирования сердца и сосудов у больных с артериальной 



гипертензией и Q-инфарктом миокарда: оптимизация медикаментозной 

коррекции. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – кардиология. ВГУЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2017. 

Диссертационная работа посвящена изучению структурно-фунцкиональных 

особенностей ремоделирования сердца и сосудов у больных на артериальную 

гипертензию и Q-инфаркт миокарда и повышению эффективности лечения 130 

пациентов. Постинфарктное ремоделирование миокарда характеризовалось 

увеличением в крови уровней фибронектина, зависимо от показателя индекса массы 

миокарда левого желудочка, матричной металопротеиназы-9, С-реактивного 

протеина, показателей воспалительного процесса низкой интенсивности и степени 

эндогенной интоксикации. Отмечено, что дополнительное назначение препаратов 

кверцетина улучшает клиническую симптоматику, тормозит процессы 

патологического ремоделирования левого желудочка, имеет противоспалительный 

эффект. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, Q-инфаркт миокарда, 

ремоделирование миокарда, фибронектин, матричная металлопротеиназа-9, 

хроническое воспаление низкой интенсивности, кверцетин 

 

ANNOTATION 

Rumaneh Wael Waleed Suliman. The structural and functional features of 

heart and vessels remodeling in patients with arterial hypertension and Q-

myocardial infarction: optimization of medicament correction. – The manuscript. 

The dissertation for obtain of scientific degree of candidate of medical sciences in 

speciality 14.01.11 - cardiology. SHHE “Ivano-Frankivsk National Medical University” 

MPH of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017. 

The dissertation is dedicated to study of features of clinical and functional features 

of heart and vessels remodeling in patients with acute Q-myocardial infarction (MI) and 

essential arterial hypertension (AH), and optimization of their management with additional 

prescription of Quercetin. 

Over the past decades, mortality and morbidity from cardiovascular diseases have 

declined in several developed countries, whereas they appear to have increased 

substantially in many developing countries. MI is one of the common causes of cardiac 

admission at emergency departments and currently accounts for the high burden on health 

care services. It’s known that AH is more frequent preventable cause of MI. More of them, 

there are mutual elements in pathogenesis of both diseases. Despite of modern treatment 

Q-MI with percutaneous coronary intervention the problem of myocardial remodeling 

after acute coronary syndrome is very actual. 

130 patients with Q-MI with or without essential AH were observed. The purpose 

of study was optimization of pharmacotherapy of MI developed in patients with AH by 

using of Quercetin, medication with metabolic, antioxidative and membrane stabilizing 

properties. In this trial we used a general clinical examination, biochemical blood tests 

(lipid profiles, creatinine, glucose, enzymes), general blood test (leukogram and leukocyte 

indices calculation), noninvasive (ECG, echocardiography) methods of examination of the 



cardiovascular system, the immune enzyme analysis of blood serum with the 

determination of levels of amino-terminal propeptide of natriuretic peptide, high sensitive 

C-reactive protein (CRP), fibronectin, matrix metalloproteinase 9. The examination was 

carried out at the beginning of inpatient treatment and after 7, 28 days and 3 months of the 

outpatient stage. 

We established, that acute Q-MI on background of essential AH is characterized of 

more expressive clinical symptoms presentation, deviation in lipid (levels of total 

cholesterol, low density lipoproteins cholesterol, triglycerides) and glucose metabolism, 

high grade of enzymes activity (aspartate aminotransferase), more frequent damage of 

anterior and inferior walls of left ventricle and formation of chronic heart failure with 

preserved ejection fraction. 

Patients with MI and AH had significant sings of left ventricle hypertrophy, which 

presented by increase of myocardial mass (for 11.54%), myocardial mass index (for 

21.28%) and relative left ventricular myocardial thickness (for 24.07%). The indirect 

correlation between relative left ventricular myocardial thickness and high density 

lipoproteins cholesterol (r
s
= -0.45), and direct – with creatinine level in plasma (r

s
=0.20) 

and QRS complex (r
s
=0.37). 

Postinfarction cardiac remodeling in patients with previous AH is characterized of 

fibronectin plasma level growth (for 2.33 times) with myocardial mass index correlation 

(r
s
= 0.23). The highest fibronectin concentration in blood was detected in patients with 

concentric left ventricle remodeling and concentric left ventricle hypertrophy. With the 

aim to established of more important correlation with cardiac and vessels remodeling 

biomarkers (plasma level of fibronectin and matrix metalloproteinase 9) in patients with 

Q-MI and AH the method of correlative and regression analysis was used. The most potent 

influences for plasma level of fibronectin were detected for endogenous intoxication 

grade, end systolic volume of left ventricle, left atrium diameter and relative left 

ventricular myocardial thickness (R
2
 = 0,771; adj R

2
 = 0,634). 

The blood concentration of matrix metalloproteinase 9 for 2.04 times was higher of 

referral values in patients with Q-MI and essential AH and correlated with systolic blood 

pressure (r=0.22). 

Acute MI formation in patient with previous AH is characterized of low grade 

chronic inflammation activation. The rise of leukocytes count (predominantly, neutrophils,  

lymphocytes and monocytes) and value of endogenous intoxication were observed in both 

diseases. The high sensitive CRP levels in blood serum were higher for 5.11 times in 

patients with Q-MI without AH, and for 6.57 times – with AH (p<0.001). We established 

the direct correlation between this protein concentration and end-diastolic size of left 

ventricle (r
s
=0.23), and matrix metalloproteinase 9 level (r

s
=0.37). 

AH in patient with acute Q-MI has strong additional negative effect for quality of 

life. More patients had different intensity problems with mobility, self-care, usual activity, 

pain/discomfort and signs of depression. Due analysis of visual analog scale of EQ-5D 

questionnaire concomitant AH for 1.15 times aggravated of MI patients quality of life: 

(42.86±1.31)%, vs (49.31±1.13%) (p<0.05). 

We established, that additional prescription of Quercetin caused of antianginal 

effects intensification, decrease of body mass index, more intensive normalizing of lipid 

metabolism parameters, left ventricle hypertrophy regression, and chronic heart failure 



signs reduction (decrease of levels of amino-terminal propeptide of natriuretic peptide 

plasma level) and improving of quality of life. Quercetin had additional anti-inflammatory 

effects. 

Key words: arterial hypertension, Q-myocardial infarction, cardiac remodeling, 

fibronectin, matrix metalloproteinase 9, chronic low grade inflammation, Quercetin 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АТ – артеріальний тиск 

ГІМПST – гострий інфаркт міокарда з підйомом сегменту ST 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ЕКГ – електрокардіограма 

ЕхоКГ – ехокардіографія  

ІМ – інфаркт міокарда 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІСЛМ – індекс співвідношення лімфоцитів до моноцитів 

ІСН/ЛМ – індекс співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів та моноцитів 

ІСНЛ – індекс співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів 

ІСНМ – індекс співвідношення нейтрофілів до моноцитів 

ІФА – імуноферментний аналіз 

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 

ММП-9 – матрична металопротеїназа 9 

ОТ – обвід талії 

ОТ/ОС – співвідношення обводу талії до обводу стегон 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СЗЕ – сорбційна здатність еритроцитів 

СН – серцева недостатність 

ССЗ – серцево-судинні захворювання 

ТГ – триацилгліцероли 

ФВ – фракція викиду 

Фн – фібронектин  

ФП – фібриляція передсердь 

ХС – холестерин 

ХС ЛПВГ - холестерин ліпопротеїдів високої густини 

ХС ЛПДНГ - холестерин ліпопротеїдів дуже низької густини 

ХС ЛПНГ – холестерин ліпопротеїдів низької густини 

ХСН – хронічна серцева недостатність 

ХХН – хронічна хвороба нирок 

ЦД – цукровий діабет 



ЧСС – частота серцевих скорочень 

ЯЖ – якість життя 

hs СРП – високочутливий С-реактивний протеїн 

NT-proBNP - N-кінцевий фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду 

NYHA – Нью-Йоркська серцева асоціація  

OR – співвідношення шансів (odd ratio) 

RR – відносний ризик (relative risk) 
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