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АНОТАЦІЯ 
 

Савіцька Ю. В. Рівень якості життя в інтегральній оцінці стану хворих та 

обґрунтування оптимального варіанту діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів 

із хронічною серцевою недостатністю. — Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія» (222 — Медицина). 

— Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, 

м. Вінниця, 2017. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

Актуальність.  Хронічна серцева недостатність (ХСН) визнана однією з 

пріоритетних проблем практичної охорони здоров‘я з огляду на її глобальні та 

прогресуючі темпи розповсюдження, вкрай несприятливий прогноз та високі 

соціально-економічні втрати. Наразі, якість життя (ЯЖ) розглядається як 

невід‘ємна частина комплексної оцінки стану та ефективності лікування 

пацієнтів із ХСН. Не менш актуальною є проблема впливу різних 

фармакотерапевтичних засобів на показники ЯЖ. Особливо неоднозначний 

вплив на ЯЖ чинять петльові діуретики, що є незамінною складовою лікування 

набрякового синдрому. Зважаючи на вищезазначені обставини, ми вважаємо, 

що пошук шляхів оптимізації терапії пацієнтів із ХСН, з огляду не лише на 

клінічну ефективність лікарських засобів, але й  на їхній вплив на ЯЖ хворих є 

досить актуальним. 

Мета дослідження. Оптимізувати лікування пацієнтів із ХСН на підставі 

вивчення паралелей між рівнем ЯЖ і різними клініко-інструментальними 

показниками, а також порівняння клінічної ефективності та впливу на 

показники ЯЖ різних варіантів діуретичної терапії торасемідом. 

Завдання дослідження. Виділити різні рівні порушення інтегральних 

показників ЯЖ: сумарного балу опитувальника Тhe Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnaire (MLHFQ), фізичного та психічного компонентів здоров'я 

(ФКЗ та ПКЗ відповідно) анкети Medical Outcomes Study 36-Item Short Form 
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health survey (MOS SF-36) у пацієнтів із ХСН; оцінити клініко-інструментальні 

параметри пацієнтів із ХСН, залежно від рівня інтегральних показників ЯЖ; 

визначити основні незалежні предиктори та силу їхнього впливу на зниження 

рівня інтегральних показників ЯЖ у пацієнтів із ХСН; порівняти клінічну 

ефективність та вплив на показники ЯЖ різних варіантів діуретичної терапії 

торасемідом (інтермітуючої терапії торасемідом негайного вивільнення (ІТ 

ТНВ), щоденної терапії торасемідом негайного вивільнення (ЩТ ТНВ) та 

щоденної терапії торасемідом модифікованого вивільнення (ЩТ ТМВ)) у 

пацієнтів із ХСН упродовж 6 місяців лікування. 

Методи дослідження: клініко-анамнестичний; анкетування за 

опитувальниками MOS SF-36, MLHFQ та 100 мм візуально-аналоговою 

шкалою; лабораторні методи визначення плазмових рівнів N-terminal of 

the prohormone brain natriuretic peptide (Nt-proBNP), креатиніну, сечової 

кислоти, натрію, калію та рівня добової альбумінурії; розрахунковий метод 

оцінки швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за формулою CKD-EPI (the 

Chronic Kidney Disease — Epidemiology Collaboration); інструментальні методи: 

проба з 6-хвилинною ходьбою, електрокардіографія, ехокардіографія та методи 

статистичного аналізу. 

Результати власних досліджень. Дослідження ґрунтується на 

результатах обстеження 113 пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ функціональних класів 

(ФК) за NYHA (New York Heart Association) ішемічного ґенезу з маніфестованим 

набряковим синдром віком від 45 до 74, у середньому ― (60,2±0,74) років.  

Визначено, що відносно низькому (ВН), відносно задовільному (ВЗ) та 

відносно високому (ВВ) рівням ЯЖ за опитувальником MLHFQ відповідають 

значення сумарного балу в межах ≥61, 60—41 та ≤40 відповідно; ФКЗ анкети 

MOS SF-36 — показники ≤29, 30—35 і ≥36 відповідно та ПКЗ анкети            

MOS SF-36 — показники ≤44, 46—63 і ≥64 відповідно.  

Встановлено існування певного асоціативного зв‘язку рівня інтегральних 

показників ЯЖ із параметрами фізичного функціонування хворих, структурно-

функціонального стану серця, рівня Nt-proBNP та функції нирок. Найбільш 



 4 

 

переконливо виглядав зв'язок клініко-інструментальних характеристик 

пацієнтів із рівнем ЯЖ за MLHFQ та ФКЗ, у меншій мірі – із рівнем ПКЗ анкети 

MOS SF-36. Така асоціація виявлялася в зниженні толерантності до фізичного 

навантаження, поглибленні ознак структурно-функціонального ремоделювання 

серця, зростанні ознак нейрогуморального дисбалансу та ниркової дисфункції 

відповідно до зниження рівнів ЯЖ за MLHFQ та ФКЗ анкети MOS SF-36.  

Проведений багатофакторний регресійний аналіз дозволив встановити, 

що ризик ВН рівня ЯЖ за опитувальником MHFLQ у пацієнтів із ХСН зростає 

за наявності в них плазмового рівня Nt-proBNP ≥2414 пг/мл (відношення 

шансів подій (ВШП)=8,0), індексу маси міокарда лівого шлуночка ≥190 г/м
2
 

(ВШП=4,2), тривалості ішемічного анамнезу ≥12 років (ВШП=3,0) та наявності 

постійної форми фібриляції передсердь (ВШП=2,9); ризик ВН ФКЗ за анкетою 

MOS SF-36 збільшується при наявності ФК ХСН за NYHA ˃ІІ (ВШП=6,3), 

реакції систолічного артеріального тиску на фізичне навантаження 

≤18 мм рт. ст. (ВШП=3,4), величині фракції викиду лівого шлуночка <39 % 

(ВШП=2,5) та показнику ШКФ ≤60 мл/(хв·1,73 м
2
) (ВШП=2,7); ризик ВН ПКЗ 

анкети MOS SF-36 у пацієнтів із ХСН зростає при наявності постійної форми 

фібриляції передсердь (ВШП=5,4), рівні Nt-proBNP ≥1992 пг/мл (ВШП=5,2), 

наявності епізоду повторного інфаркту в анамнезі (ВШП=3,0), а також 

тривалості набрякового синдрому ≥4-х років (ВШП=2,4), порівняно з особами 

із ХСН, що не мають заданих клінічних характеристик.  

Визначена перевага щоденного режиму діуретичної терапії торасемідом, 

не залежно від форми його вивільнення, над ІТ ТНВ стосовно динаміки 

зменшення середньодобових та сумарних тижневих доз діуретика, зниження 

частоти госпіталізацій із приводу декомпенсації ХСН, зростання толерантності 

до фізичних навантажень пацієнтів за результатами проби з 6-хвилинною 

ходьбою, поліпшення структурно-функціональних параметрів серця, 

фільтраційної функції нирок та показників ЯЖ, зниження плазмових рівнів    

Nt-proBNP та сечової кислоти, а також меншого впливу на електролітний 

обмін.  
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Показано перевагу ЩТ ТМВ, порівняно з іншими варіантами діуретичної 

терапії торасемідом, щодо величини індексу комфортності лікування, впливу на 

зниження частоти випадків із ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73 м
2
), а також поліпшення 

показника ЯЖ за опитувальником MLHFQ та позитивних змін рівнів ФКЗ і 

ПКЗ анкети MOS SF-36 на 6-му місяці лікування. 

Висновки. 1. У пацієнтів із ХСН відносно низький, відносно задовільний 

та відносно високий рівні якості життя за опитувальником MLHFQ складають 

значення сумарного балу ≥61, 60—41 та ≤40 відповідно; фізичного та 

психічного компонентів здоров'я анкети MOS SF-36 — показники ≤29, 30—35 і 

≥36 та ≤44, 46—63 і ≥64 відповідно. 

2. Рівні якості життя за опитувальниками MLHFQ і MOS SF-36 

асоційовані з параметрами фізичного функціонування, структурно-

функціонального стану серця, функції нирок та нейрогуморального статусу 

(рівнем Nt-proBNP) пацієнтів із ХСН. Найбільш переконлива асоціація з 

клінічними, інструментальними та лабораторними показниками встановлена 

для рівня сумарного балу опитувальника MLHFQ і фізичного компонента 

здоров'я анкети MOS SF-36, у меншій мірі ― для психічного компонента 

здоров'я анкети MOS SF-36. 

3. Незалежними клініко-інструментальними предикторами, що мають 

найбільший вплив на рівні інтегральних показників якості життя пацієнтів із 

ХСН слід вважати:  для сумарного балу опитувальника MLHFQ — плазмовий 

рівень Nt-proBNP; для фізичного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 —  

функціональний клас ХСН за NYHA; для психічного компонента здоров'я 

анкети MOS SF-36 — в однаковій мірі постійну форму фібриляції передсердь та 

плазмовий рівень Nt-proBNP. 

4. В осіб із ХСН тривала підтримуюча щоденна діуретична терапія 

торасемідом, не залежно від форми його вивільнення, переважає інтермітуючу 

терапію торасемідом негайного вивільнення за параметрами клінічної 

ефективності та позитивним впливом на інтегральні показники якості життя, 

визначені за анкетами MLHFQ та MOS SF-36, а також за безпечністю для 
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електролітного балансу. Щоденна терапія торасемідом модифікованого 

вивільнення виявляє переваги, на відмінну від інших варіантів діуретичної 

терапії торасемідом, стосовно впливу на величину індексу комфортності, 

зниження частоти випадків із ШКФ ≤60 мл/(хв·1,73 м
2
), динаміку сумарного 

балу опитувальника MLHFQ, зростання частки осіб із відносно високим 

фізичним компонентом здоров'я і зменшення частоти випадків відносно 

низького психічного компонента здоров'я, визначених за анкетою MOS SF-36. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше виділені 

різні рівні інтегральних показників ЯЖ — сумарного балу опитувальника 

MLHFQ, ФКЗ і ПКЗ анкети MOS SF-36 у пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ ФК за 

NYHA.  

Уперше проаналізовані клініко-інструментальні параметри пацієнтів із 

ХСН залежно від рівня інтегральних показників ЯЖ. На підставі чого, доведено 

асоціативний зв'язок рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ, ФКЗ та ПКЗ анкети 

MOS SF-36 зі змінами показників проби з 6-хвилинною ходьбою, характером 

структурно-функціональних порушень у серці, рівнем Nt-proBNP та 

параметрами функції нирок.  

Уперше виділено незалежні предиктори зниження рівня інтегральних 

показників ЯЖ у пацієнтів із ХСН.  

Уперше оцінено клінічну ефективність та вплив на параметри ЯЖ 

пацієнтів із ХСН різних варіантів діуретичної терапії торасемідом. На підставі 

чого, доведено перевагу щоденної діуретичної терапії торасемідом, незалежно 

від форми його вивільнення, над ІТ ТНВ стосовно впливу на клініко-

інструментальні показники та ЯЖ пацієнтів із ХСН. А також визначено 

перевагу ЩТ ТМВ над ІТ ТНВ за величиною індексу комфортності та ЩТ ТНВ 

стосовно нефропротекторної дії та змін параметрів ЯЖ пацієнтів із ХСН. 

Практичне значення одержаних результатів. У роботі обґрунтована 

потреба визначення рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ або анкетою         

MOS SF-36 як невід‘ємної частини комплексної оцінки стану пацієнтів із ХСН.  
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Показана необхідність розглядати пацієнтів із ХСН та ВН рівнем ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ або ФКЗ анкети MOS SF-36 як групу осіб 

підвищеного ризику несприятливих клінічних подій. 

Верифіковані найбільш суттєві клініко-інструментальні предиктори 

зниження рівня ЯЖ у пацієнтів із ХСН. 

Показано, що під час тривалої підтримуючої діуретичної терапії 

набрякового синдрому в пацієнтів із ХСН перевагу слід надавати щоденній 

діуретичній терапії торасемідом, не залежно від форми його вивільнення. 

Визначено, що в пацієнтів із ХСН, які мають низький комплаєнс до 

тривалої діуретичної терапії, супутню ниркову дисфункцію або низькі вихідні 

показники ЯЖ як терапію вибору варто розглядати ЩТ ТМВ. 

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, якість життя, діуретична 

терапія, торасемід, предиктори рівня якості життя. 

 

ANNOTATION (ABSTRACT) 

 

Savitska Yu. The level of quality of life in the integral assessment of patients‘ 

condition and justification the optimal variant diuretic therapy with torasеmide in 

patients with chronic heart failure.— Qualifying scientific work on the manuscript. 

A dissertation for a Candidate's degree (PhD) in specialty 14.01.11 

"Cardiology" (222 - Medicine). 

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, 2017. 

Ivano-Frankivsk national medical university 

Topicality. Chronic heart failure (CHF) is recognized as one of the priorities of 

practical health care, given its global and progressive pace of distribution, extremely 

unfavorable prognosis and high social and economic losses. At present, quality of life 

(QoL) is considered as an integral part of the comprehensive assessment of the state 

and effectiveness of treatment for patients with CHF. Equally relevant is the problem 

of the effect of various pharmacotherapeutic agents on the indicators of QoL. 

Especially ambiguous effects on QoL are performed by loop diuretics, which is an 
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indispensable component of the treatment of edema syndrome. Taking into account 

the above-mentioned circumstances, we believe that the search for ways to optimize 

the treatment of patients with CHF, given not only the clinical efficacy of drugs, but 

also their impact on QoF of patients, is very relevant. 

The aim of the study. Optimize the treatment of patients with CHF based on 

the study of the parallels between the level of QoL and various clinical and 

instrumental indicators, as well as a comparison of clinical efficacy and the impact on 

the indicators of QoL different variants of diuretic therapy with torasemide. 

Objectives of the study. Identify the different levels of violation of the 

integral indicators of QoL: the total score of the Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire (MLHFQ), the physical and mental health (PH and MH, respectively) 

of the Medical Outcomes Study 36-Item Short Form health survey (MOS SF- 36) in 

patients with CHF; to evaluate the clinical and instrumental parameters of patients 

with CHF, depending on the level of integral indicators of QoL; to identify the main 

independent predictors and the strength of their influence on the decrease of the level 

of integral indicators of QoL in patients with CHF; to compare the clinical efficacy 

and the effect on parameters of QoL of diuretic therapy of torasemide in patients with 

CHF during 6 months of treatment. 

Methods of the study. Clinical-anamnestic; questionnaires on MOS SF-36, 

MLHFQ and 100 mm visual-analog scale; laboratory methods for determining 

plasma levels of N-terminal of prohormone brain natriuretic peptide (Nt-proBNP), 

creatinine, uric acid, sodium, potassium and level of daily albuminuria; calculation 

method for evaluating glomerular filtration rate (GFR) using the CKD-EPI (the 

Chronic Kidney Disease — Epidemiology Collaboration); instrumental methods: a 

six minute walk test, electrocardiography, echocardiography and methods of 

statistical analysis. 

Results of own research. The study is based on the results of a survey of 113 

patients with CHF II and III functional classes (FC) for the New York Heart 

Association (NYHA) ischemic genesis with manifested edema syndrome aged 45 to 

74, on average — (60.2±0.74) years. It has been determined that relatively low (RL), 
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relatively satisfactory (RS) and relatively high (RH) levels of QoL responsible for the 

total score of MLHFQ of ≥61, 60—41 and ≤40, respectively; for the PH of the MOS 

SF-36 — indicators ≤29, 30-35 and ≥36, and for the MH of the MOS SF-36 — 

indicators ≤44, 46-63 and ≥64, respectively. The existence of a certain associative 

connection of the level of integral indices of QoL with the parameters of physical 

functioning of patients, structural and functional parameters of the heart, the level of 

Nt-proBNP and renal function is established. The most convincing looked connection 

of clinical and instrumental characteristics of patients with levels of QoL by MLHFQ 

and PH, to a lesser extent - to the level of MH by MOS SF-36. Such an association 

manifests itself in lowering the tolerance to physical activity, deepening of signs of 

structural and functional cardiac remodeling, increase in signs of neurohumoral 

imbalance and renal dysfunction, in accordance with the decrease of the levels of 

QoL by MLHFQ and PH by MOS SF-36. 

The multivariate regression analysis made it possible to establish that the risk 

of RL level of QoL by the MLHFQ in patients with CHF increases with the presence 

of plasma levels Nt-proBNP ≥2414 pg/ml (the ratio of the odds of events 

(ROE)=8.0), myocardial mass index left ventricle ≥190 g/m
2 

(ROE=4.2), duration of 

ischemic history ≥12 years (ROE=3.0), and persistent form of atrial fibrillation 

(ROE=2.9); the risk of RL level of PH by the MOS SF-36 increases with the presence 

of FC CHF by NYHA ≥II (ROE=6.3), the response of systolic blood pressure to 

physical activity ≤18 mm Hg. Art. (ROE=3.4), the left ventricular ejection        

fraction <39 % (ROE=2.5) and GFR ≤60 ml/(min·1.73 m
2
) (ROE=2.7); the risk of 

RL level of the MH by the MOS SF-36 increases with a persistent form of atrial 

fibrillation (ROE=5.4), level of Nt-proBNP ≥1992 pg/ml (ROE=5.2), presence in the 

history of recurrent heart attacks (ROE=3.0), and duration of edema syndrome ≥4 

years (ROE=2.4) compared with persons with CHF that do not have the prescribed 

clinical characteristics. 

The advantage of the daily therapy with torasemide, regardless of its form of 

release, over the intermittent therapy torasemide with immediate release (IT TIR) due 

to the impact on the dynamics of reducing the average daily and total weekly doses of 
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diuretics, reducing the number of hospitalizations, increased tolerance to physical 

activity of patients on the results of the six minute walk test, structural and functional 

parameters of the heart and filtration function of the kidneys, increase the levels of 

QoL, decrease of plasma level Nt-proBNP, and also less influence on electrolytes 

balance and a more positive effect on reducing plasma levels of uric acid was 

showed. Also, the benefits of daily therapy torasemide with modified release (DT 

TMR) in comparison with other variants of diuretic therapy with torasemide, as well 

as the impact on the size of the comfort treatment index, the reduction of the 

incidence of GFR ˂60 ml/(min·1.73 m
2
), and the improvement of the QoL score by 

the MLHFQ and positive changes in the levels of PH and MH by the MOS SF-36 at 

the 6th month of treatment was clarified. 

Conclusions. 1. In patients with CHF, the relatively low, relatively satisfactory 

and relatively high quality of life by the MLHFQ is a total score of ≥61, 60-41, and 

≤40, respectively; physical and mental health by the MOS SF-36 are ≤29, 30-35 and 

≥36 and ≤44, 46-63 and ≥64, respectively. 

2. Levels of quality of life by the MLHFQ and MOS SF-36 are associated with 

parameters of physical functioning, structural and functional state of the heart, kidney 

function and neurohumoral status (the level of Nt-proBNP) in patients with CHF. The 

most convincing association with clinical, instrumental, and laboratory indicators is 

set for the level of the total score of the MLHFQ and the physical health of the MOS 

SF-36, to a lesser extent, for the mental health of the MOS SF-36 questionnaire. 

3. Independent clinical and instrumental predictors that have the greatest 

impact on the level of integral quality of life in patients with CHF should be 

considered: for the total score of the MLHFQ — plasma level of Nt-proBNP; for 

the physical health of the MOS SF-36 — functional class of CHF by NYHA; for the 

mental health of the MOS SF-36 — to the same extent, the constant form of atrial 

fibrillation and the plasma level Nt-proBNP. 

4. Individuals with CHF continued supporting daily diuretic therapy with 

torasemide, regardless of the form of its release, predominates over intermittent 

therapy torasemide with immediate release for clinical efficacy and positive impact 



 11 

 

on quality of life by the MLHFQ and the MOS SF-36. The daily treatment torasemide 

with modified release demonstrates advantages over other diuretic therapy with 

torasemide for the impact on the size of the comfort treatment index, the reduction of 

the incidence of GFR ˂60 ml/(min·1.73 m
2
), and the improvement of the QoL score 

by the MLHFQ and positive changes in the levels of PH and MH of MOS SF-36. 

Scientific novelty of the results. According to the results of the dissertation 

research, for the first time, it was determined different levels of QoL in patients with 

CHF by MLHFQ and the MOS SF-36. 

For the first time the clinical and instrumental parameters of patients with CHF 

have been analyzed depending on the level of integral indicators of QoL. On the basis 

of this, the associative correlation of the level of QoL by the MLHFQ, and PH by the 

MOS SF-36 with changes in 6-minute walk test, the character of structural and 

functional heart disorders, the level of Nt-proBNP and renal function parameters was 

proved. 

For the first time, independent predictors of a decrease in the level of integral 

indicators of QoL in patients with CHF have been isolated. 

For the first time the clinical efficacy and influence on the parameters of QoL 

of different variants of diuretic therapy with torosemide were evaluated. On the basis 

of this, the advantage of daily diuretic therapy torasemide, regardless of its form of 

release, has been proven over the IT TIR in terms of the impact on clinical and 

instrumental indices and QoL in patients with CHF. Also, the superiority of DT TMR 

over IT TIR in terms of the index of comfort and DT TMR over daily diuretic therapy 

torasemide with immediate release (DT TIR) in terms of nephroprotective action and 

changes in the parameters of QoL in patients with CHF was determined. 

Practical significance of the results. The paper substantiates the need to 

determine the level of QoL by the MLHFQ or the MOS SF-36 as an integral part of a 

comprehensive assessment of the status of patients with CHF. 

The necessity to consider patients with CHF and RL level of the total score by 

the MLHFQ or PH by the MOS SF-36 as a group of increased risk of adverse clinical 

events was shown. 
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Verified the most significant clinical and instrumental predictors of the 

reduction of the level of the QoL in patients with CHF. 

It has been shown that during long-term supportive diuretic therapy of edema 

syndrome in patients with CHF, daily diuretic therapy with torasemide, regardless of 

the form of its release, should be preferred. 

It has been determined that іn patients with CHF who have low compliance 

with long-term diuretic therapy, concomitant renal dysfunction, or low baseline QoL 

as a treatment of choice should be considered by the DT TMR. 

Keywords: chronic heart failure, quality of life, diuretic therapy, torasemide, 

predictors of level of quality of life. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ  СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ — артеріальна гіпертензія 

АСК — ацетилсаліцилова кислота 

АТ — артеріальний тиск 

БАБ — бета-адреноблокатори  

БРА — блокатори рецепторів ангіотензину ІІ 

БНПГ — блокада ніжок пучка Гіса 

ВАШ — візуально-аналогова шкала 

ВВ — відносно високий 

ВЗ — відносно задовільний 

ВН — відносно низький 

ВШП — відношення шансів подій 

ГХ — гіпертонічна хвороба 

ДА — діаметр аорти 

ЕКГ — електрокардіографія 

ЕхоКГ — ехокардіографія 

іАПФ — інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту  

ІК — індекс комфортності 

ІМ — інфаркт міокарда 

іММЛШ — індекс маси міокарда лівого шлуночка 

іТФН — індекс толерантності до фізичних навантажень 

ІТ — інтермітуюча терапія 

ІХС — ішемічна хвороба серця 

КДО — кінцево-діастолічний об‘єм 

КДР — кінцево-діатолічний розмір 

КСО — кінцево-систолічний об‘єм 

КСР — кінцево-систолічний розмір 

ЛП — ліве передсердя 

ЛШ — лівий шлуночок 

МАУ — мікроальбумінурія 

НД ― недостовірна різниця 

НУП — натрійуретичний пептид 
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ПД — петльовий діуретик 

ПКЗ —  психічний компонент здоров‘я 

ПШ — правий шлуночок 

ПШХ  — проба з 6-хвилинною ходьбою 

РААС — ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

ТНВ — торасемід негайного вивільнення 

ТМВ — торасемід модифікованого вивільнення 

ТМд — товщина міокарда діастолічна 

ХСН — хронічна серцева недостатність 

ФВ — фракція викиду 

ФК — функціональний клас 

ФКЗ — фізичний компонент здоров‘я  

ФП — фібриляція передсердь 

ЧСС — частота серцевих скорочень 

ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації 

ЩТ — щоденна терапія 

ЯЖ — якість життя 

ACC/AHA — Американський коледж кардіології/ Американська асоціація 

серця (American College of Cardiology/American Heart Association) 

BNP — мозковий натрійуретичний пептид (Brain natriuretic peptide, В-тип НУП) 

CKD-EPI — the Chronic Kidney Disease — Epidemiology Collaboration 

MLHFQ — Міннесоцький опитувальник якості життя при серцевій 

недостатності (Тhe Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) 

MOS SF-36 — скорочена форма опитувальника для оцінки загальної якості 

життя під час медичних досліджень (Medical Outcomes Study 36-Item Short Form 

health survey) 

МR — мітральна регургітація 

NT-proBNP — N-термінальний фрагмент прогормону мозкового 

натрійуретичного пептиду (N-terminal of the prohormone brain natriuretic peptide) 

NYHA — Нью-Йоркська кардіологічна асоціація (New  York  Heart Association) 

TR — трикуспідальна регургітація
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Хронічна серцева недостатність (ХСН) є закономірним 

наслідком прогресування багатьох серцево-судинних захворювань, особливо 

таких нозологічних одиниць як ішемічна хвороба серця (ІХС), гіпертонічна 

хвороба (ГХ) та їхнє поєднання [24]. Вона визнана як одна з пріоритетних 

проблем практичної охорони здоров‘я з огляду на її глобальні та прогресуючі 

темпи розповсюдження, украй несприятливий прогноз, навіть при стандартній 

фармакотерапії, та високі соціально-економічні втрати [25].  

Не менш драматично виглядає обставина, що момент клінічної 

маніфестації ХСН стає відправною точкою до невпинного погіршення якості 

життя (ЯЖ) пацієнтів та невідворотного фатального фіналу [16; 24] Так, 

смертність хворих упродовж 5 років від моменту появи клінічних симптомів 

ХСН, не залежно від її етіології, складає від 20 до 50 % [3].  

Незважаючи на досягнення сучасної медицини, слід констатувати, що 

найбільш проблемними, у прогностичному аспекті, залишаються групи 

пацієнтів із ХСН зі зниженою та проміжною фракцією викиду лівого шлуночка 

(ФВ ЛШ) [161]. 

Останнє десятиріччя увага дослідників прикута також до проблеми 

визначення ЯЖ хворих, як невід‘ємної частини інтегральної оцінки стану 

пацієнтів та ефективності проведених лікувальних заходів, зокрема і в осіб із 

ХСН [78]. Доведеним фактом є асоціація ЯЖ із цілою низкою клініко-

інструментальних показників [31; 91; 155; 159]. Однак, у жодному з проведених 

досліджень оцінка ЯЖ не розглядалась в якості одного з провідних індикаторів 

перебігу ХСН.  

Не менш актуальною є проблема впливу різних фармакотерапевтичних 

засобів на показники ЯЖ. Особливо неоднозначний вплив на якісні показники 

життя чинять петльові діуретики, що є незамінною частиною лікування 

набрякового синдрому в хворих із ХСН [5; 28].  

Зважаючи на вище зазначені обставини, ми вважаємо, що питання 
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вивчення значення рівня ЯЖ в інтегральній оцінці стану пацієнтів та 

обґрунтування шляхів оптимізації лікування осіб із ХСН на підставі 

дослідження паралелей між рівнем ЯЖ і різними клініко-інструментальними 

параметрами, оцінки клінічної ефективності та впливу на показники ЯЖ, 

структурно-функціонального стану серця, функції нирок, нейрогуморального та 

електролітно-метаболічного статусів різних варіантів діуретичної терапії 

торасемідом є досить актуальним. 

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

Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої 

медицини № 3 Вінницького національного медичного університету імені 

М. І. Пирогова «Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними і 

структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних 

серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація і 

фармакологічна корекція» (№ державної реєстрації 0114U007197). Дисертант є 

співвиконавцем даної теми. 

Мета дослідження. Оптимізувати лікування пацієнтів із ХСН на підставі 

вивчення паралелей між рівнем ЯЖ і різними клініко-інструментальними 

показниками, а також порівняння клінічної ефективності та впливу на 

показники ЯЖ різних варіантів діуретичної терапії торасемідом. 

Завдання наукового дослідження: 

1. Виділити різні рівні порушення інтегральних показників ЯЖ — 

сумарного балу опитувальника Тhe Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire (MLHFQ), фізичного та психічного компонентів здоров'я (ФКЗ та 

ПКЗ відповідно) анкети Medical Outcomes Study 36-Item Short Form health 

survey (MOS SF-36) у пацієнтів із ХСН. 

2. Оцінити фізичне функціонування, структурно-функціональний стан 

серця, функціональний стан нирок, нейрогуморальний та електролітно-

метаболічний статуси пацієнтів із ХСН залежно від рівня інтегральних 

показників ЯЖ. 

3. Визначити основні клініко-інструментальні предиктори та силу їхнього 
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впливу на зниження рівня інтегральних показників ЯЖ у пацієнтів із ХСН. 

4. Порівняти клінічну ефективність та вплив на інтегральні показники ЯЖ 

різних варіантів діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із ХСН упродовж 6 

місяців лікування. 

Об'єкт дослідження: особливості ЯЖ при ХСН; оптимізація діуретичної 

терапії. 

Предмет дослідження: рівень ЯЖ при ХСН; толерантність до фізичного 

навантаження, структурно-функціональні зміни серця, ренальна функція, 

нейрогуморальний те електролітно-метаболічний статуси при ХСН; клініко-

інструментальні предиктори рівня ЯЖ при ХСН; клінічна ефективність 

діуретичної терапії, її вплив на показники ЯЖ при ХСН. 

Методи дослідження: 

1) клініко-анамнестичне обстеження (з метою верифікації основного 

захворювання, виявлення супутньої патології і визначення показів та 

протипоказань до включення пацієнтів у дослідження); 

2) анкетування за опитувальниками MOS SF-36, MLHFQ та 100 мм 

візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) (з метою визначення інтегральних 

показників ЯЖ пацієнтів та індексу комфортності (ІК) діуретичної терапії); 

3) лабораторні методи визначення плазмових рівнів N-terminal of the 

prohormone brain natriuretic peptide (Nt-proBNP), креатиніну, сечової кислоти, 

глюкози, натрію, калію та альбумінурії (з метою оцінки нейрогуморального та 

електролітно-метаболічного статусів пацієнта, а також функціонального стану 

нирок); 

4) розрахунковий метод визначення швидкості клубочкової фільтрації 

(ШКФ) за формулою CKD-EPI (the Chronic Kidney Disease — Epidemiology 

Collaboration); 

5) інструментальні дослідження: проба з 6-хвилинною ходьбою (ПШХ); 

електрокардіографія (ЕКГ) в 12 стандартних відведеннях; ехокардіографія 

(ЕхоКГ) в М-, В- і допплерівському режимах (з метою оцінки фізичного 

функціонування пацієнтів, виявлення порушень ритму та провідності, оцінки 
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структурно-функціонального стану серця);  

6) статистичний аналіз: параметрична статистика Стьюдента, 

непараметрична статистика Манна-Уітні, Вілкоксона, Краскела-Уоліса, 

кореляційний ранговий аналіз Спірмена та дисперсійний аналіз (з метою 

узагальнення результатів дослідження, визначення асоціативних зв‘язків та 

ступеня кореляції між досліджуваними показниками, пошуку факторів ризику 

зниження рівня інтегральних показників ЯЖ). 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше виділені різні 

рівні (відносно низький (ВН), відносно задовільний (ВЗ) та відносно високий 

(ВВ)) інтегральних показників ЯЖ — сумарного балу опитувальника MLHFQ, 

ФКЗ і ПКЗ анкети MOS SF-36 у пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ функціональних 

класів (ФК) за NYHA (New  York  Heart Association).  

Уперше проаналізовані показники фізичного функціонування, 

структурно-функціонального стану серця, фільтраційної функції нирок, 

нейрогуморального і електролітно-метаболічного статусів у пацієнтів із ХСН 

залежно від рівня інтегральних показників ЯЖ.  

Доведено асоціативний зв'язок рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ, 

ФКЗ та ПКЗ анкети MOS SF-36 із змінами показників ПШХ, характером 

структурно-функціональних порушень у серці, рівнем NT-proBNP та 

параметрами функції нирок.  

Уперше виділено незалежні клініко-інструментальні предиктори 

зниження рівня інтегральних показників ЯЖ у пацієнтів із ХСН.  

Уперше оцінено клінічну ефективність та вплив на параметри ЯЖ 

пацієнтів із ХСН різних варіантів діуретичної терапії торасемідом: 

інтермітуючої терапії торасемідом негайного вивільнення (ІТ ТНВ), щоденної 

терапії торасемідом негайного вивільнення (ЩТ ТНВ) і щоденної терапії 

торасемідом модифікованого вивільнення (ЩТ ТМВ). 

Доведено перевагу щоденної діуретичної терапії торасемідом, незалежно 

від форми його вивільнення, над ІТ ТНВ стосовно клінічної ефективності та 

впливу на толерантність до фізичного навантаження, структурно-функціональні 
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показники серця, рівень Nt-proBNP, величину ШКФ, параметри ЯЖ та 

електролітно-метаболічний обмін пацієнтів із ХСН. 

Показано перевагу ЩТ ТМВ над ІТ ТНВ за величиною ІК, а також над ЩТ 

ТНВ стосовно нефропротекторної дії та змін параметрів ЯЖ пацієнтів із ХСН. 

Практичне значення отриманих результатів. У роботі обґрунтована 

необхідність визначення рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ або анкетою 

MOS SF-36 як невід‘ємної частини комплексної оцінки стану пацієнтів із ХСН.  

Показана необхідність розглядати пацієнтів із ХСН та ВН рівнем ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ або ФКЗ анкети MOS SF-36 як групу підвищеного 

ризику несприятливих клінічних подій. 

З‘ясовані найбільш суттєві клініко-інструментальні предиктори зниження 

рівня ЯЖ у пацієнтів із ХСН. 

Показано, що під час тривалої підтримуючої діуретичної терапії 

набрякового синдрому у пацієнтів із ХСН перевагу слід надавати щоденній 

діуретичній терапії торасемідом, не залежно від форми його вивільнення. 

У пацієнтів із ХСН, що мають низький комплаєнс до діуретичної терапії, 

супутню ниркову дисфункції або низькі показники ЯЖ як терапію вибору варто 

розглядати ЩТ ТМВ.  

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

дослідження впроваджені в лікувальну роботу кардіологічного відділення 

Хмельницької міської лікарні (затв. 30.06.2017 р.), Хмельницького обласного 

кардіологічного диспансеру (затв. 25.06.2017 р.), Вінницької обласної клінічної 

лікарні імені М. І. Пирогова (затв. 20.07.2017 р.) та Вінницького регіонального 

центру серцеро-судинної патології (затв. 27.06.2017 р.), а також 

використовуються під час навчального процесу на кафедрах терапії з курсом 

загальної практики — сімейної медицини факультету післядипломної освіти та 

внутрішньої медицини № 3 Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова (затв. 30.06.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Здобувачем самостійно проведено аналіз наукової 
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літератури та патентної інформації за темою дослідження, підбір тематичних 

пацієнтів, оцінку клінічного стану хворих, визначення показників ЯЖ шляхом 

анкетування за опитувальниками MOS SF-36 та MLHFQ, ЕКГ, ЕхоКГ, визначення 

фізичного функціонування за ПШХ, лабораторні дослідження біохімічних 

показників нейрогуморального та електролітно-метаболічного статусів, 

розрахунок ШКФ за формулою CKD-EPI, контроль ефективності призначеного 

лікування. Дисертантом узагальнено результати дослідження шляхом 

статистичного аналізу та написані розділи дисертації, сформульовано висновки та 

практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в клінічну практику і 

відображення в опублікованих роботах. У друкованих роботах разом зі співавто-

рами  участь здобувача є визначальною, матеріали і висновки належать здобувачу. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження були представлені на «Терапевтичній конференції молодих вчених 

ВНМУ імені М. І. Пирогова клініки МКЛ № 1 м. Вінниці» (м. Вінниця, 2017 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стандарти діагностики та 

лікування в клініці внутрішніх хвороб» (м. Вінниця, 2017 р.); ХХІ 

Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (м. Тернопіль, 

2017 р.); «Тhe 4th World Congress on Acute Heart Failure» (м. Париж, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний вимір медичної 

науки та практики» (м. Дніпро, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини» 

(м. Львів, 2017 р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Вплив 

науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії 

сьогодення» (м. Київ, 2017 р.); ХХ ювілейній науково-практичній конференції 

«Стандарти діагностики та лікування внутрішніх захворювань з урахуванням 

рекомендацій доказової медицини» (м. Вінниця, 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт з яких 9 

статей у фахових виданнях України, у тому числі 1 стаття у виданні, що 

включено до наукометричної бази Scopus, та 7 тез доповідей ― у збірниках 

матеріалів наукових конгресів та конференцій.  
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РОЗДІЛ I 

  СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Упродовж останніх десятиріч поширеність серцево-судинних 

захворювань носить пандемічний характер і, на жаль, Україна є лідером серед 

країн Європи за цим показником [69]. У переважній більшості випадків, коли 

неможливо усунути етіологічний чинник, закономірним наслідком 

прогресування серцево-судинної патології стає ХСН. За результатами 

дослідження UNIVERS в Україні серед пацієнтів із синдромом ХСН більше 

86 % складають хворі на ІХС, ГХ та їхнім поєднанням [24]. 

У загальній українській популяції частка осіб із цим синдромом зростає 

пропорційно до віку і в середньому складає близько 7 % [24], тоді як у країнах 

Євросоюзу вона коливається в межах від 2 до 5 % [153; 169].  

Слід також відзначити, що середній вік пацієнта із ХСН в Україні значно 

молодший, ніж в інших європейських країнах і складає лише 60 років [24]. 

Зважаючи на невпинне зростання розповсюдженості, прогресуючий 

перебіг, вельми несприятливий прогноз щодо фатальних подій, високий ступінь 

інвалідизації працездатного населення, суттєвий негативний вплив на показник 

ЯЖ та потребу в значних фінансових витратах на лікування, ведення пацієнтів 

із синдром ХСН розглядається як одне з ключових питань сучасної кардіології 

[25; 54; 173]. Особливо гостро дана проблема виглядає стосовно пацієнтів із 

ХСН, які мають ознаки систолічної дисфункції [129; 161]. 

Показник ЯЖ — один з критеріїв оцінки стану та ефективності лікування 

пацієнтів із різними нозологічними одиницями, у тому числі і з ХСН [30; 161]. 

Окрім власне самого захворювання, на ЯЖ індивіда суттєвим чином можуть 

впливати і безліч екзогенних факторів, зокрема і фармакотерапевтичні засоби. 

Найбільш неоднозначну дію на ЯЖ пацієнтів із ХСН здійснюють діуретики 

[31]. За даними досліджень BADAPIC і EPISERVE, частка пацієнтів із ХСН, що 

приймають діуретичні засоби становить від 86 до 98 % [119], в Україні цей 
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показник складає близько 70 % [24]. 

Зважаючи на вище зазначені обставини, слід констатувати, що проблема 

визначення рівня ЯЖ та оптимізації діуретичної терапії в пацієнтів із ХСН є 

актуальною і заслуговує на увагу.  

 

1.1. Якість життя як невід’ємна складова комплексної оцінки стану 

пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю 

Перша спроба оцінки змін у житті пацієнта, спричинених хворобою, 

датована 1947 роком. Тоді ж у медичній літературі вперше з‘явився термін 

«якість життя» [118]. 

В 1997 році ВООЗ визначило поняття «якість життя» як «сприйняття 

людиною свого положення в житті залежно від культурних особливостей і 

системи цінностей та в зв'язку з їхніми цілями, очікуваннями, стандартами, 

турботами» [177]. Хоча, сьогодні цей термін використовується в медичній 

літературі в більш вузькому значенні — для означення «функціонального впливу 

медичного стану та/або лікувальної терапії на пацієнта», і є тотожним терміну 

«якість життя, пов'язана зі здоров'ям (Health-Related Quality of Life – HRQOL)» 

[78]. 

ЯЖ — збірне суб'єктивне поняття, що включає 3 основних складових: 

суб‘єктивні клінічні симптоми хвороби, функціональні (фізичні та соціальні) 

можливості пацієнта, а також індивідуальне сприйняття хворим стану свого 

здоров‘я, соціального статусу, благополуччя і задоволеності життям [30]. Це 

поняття виходить за рамки загальноприйнятих показників здоров'я населення, 

таких як: захворюваність, смертність, тривалість життя та акцентує свою увагу 

на взаємодії між здоров‘ям та сферами життя людини [78]. 

Визначення рівня ЯЖ ґрунтується на аналізі показників самостійної 

оцінки пацієнтом обмежень, спричинених хворобою. Основним інструментом 

для цього є стандартизовані опитувальники, що поділяються на загальні та 

специфічні. Перші застосовують як для здорових людей, так і для осіб із 

різними захворюваннями. Їхнім спільним недоліком є недостатня чутливість, 
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тобто, неспроможність врахувати симптоми та зміни в ЯЖ, притаманні 

конкретній нозологічній одиниці. Саме тому, для диференційованої оцінки 

впливу певного патологічного стану чи методу лікування на якісні показники 

життя використовують специфічні анкети. Останні містять характерні для 

певної хвороби запитання або ж оцінюють якусь певну складову ЯЖ [30; 36].  

Для підвищення достовірності отриманих результатів під час клінічних 

досліджень рекомендоване одночасне використання загального та 

специфічного опитувальників [30]. 

Найбільш популярною загальною анкетою, що використовується в 

пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями є MOS SF-36, що розроблена в 

Центрі Вивчення Медичних результатів (США, 1992) [46; 176]. На теренах 

України застосовують адаптований для нашої популяції варіант даного 

опитувальника (Фещенко Ю. І., Мостовий Ю. М., Бабійчук Ю. В., 2002) [113]. 

Ця анкета має досить високу валідність та чутливість. Сьогодні вона є «золотим 

стандартом» серед загальних анкет. Однак, її недоліком є відсутність питань 

для оцінки якості сну та труднощі під час самостійного заповнення особами 

старшими за 75 років [31]. 

В якості хвороб-специфічної анкети для пацієнтів із ХСН найчастіше 

використовують MLHFQ [143].  

Результати численних досліджень вказують на існування досить тісних 

асоціативних зв‘язків між параметрами ЯЖ пацієнтів із ХСН, визначеними за 

опитувальниками MLHFQ та MOS SF-36 і низкою клініко-демографічних 

показників: частотою госпіталізацій, вираженістю суб‘єктивних симптомів, 

величиною ФВ ЛШ, ФК ХСН за NYHA, толерантністю до фізичного 

навантаження за ПШХ, показниками нейрогуморального статусу, видільної 

функції нирок, гемоглобіну, наявністю хронічного обструктивного 

захворювання легень, статтю, віком, расовою приналежністю, сімейним станом, 

рівнем освіти, наявністю тривожно-депресивних розладів, порушень сну тощо 

[10; 22; 31; 91; 147; 155; 159]. 

Крім того, за результатами множинного регресивного аналізу, 
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проведеного Л. Г. Воронковим та співавт. (2008) визначено, що ряд таких 

клініко-інструментальних параметрів як вік, стать, ішемічний ґенез ХСН, 

наявність інфаркту міокарда в анамнезі, супутні АГ та стенокардія, величина 

дистанції ПШХ, частота серцевих скорочень (ЧСС) у спокої, розмір лівого 

передсердя (ЛП), ФВ ЛШ, кліренс креатиніну, рівень гемоглобіну, плазмові 

рівні сечової кислоти та загального холестерину виступають в якості 

незалежних предикторів величини показників ЯЖ у пацієнтів із ХСН [31; 32].  

У дослідженнях визначена прогностична роль показників ЯЖ щодо 

виживання пацієнтів із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ на підставі виявленого 

асоціативного зв‘язку між низькою ЯЖ та наявністю в хворих ІІІ та ІV ФК ХСН 

за NYHA, коморбідних станів, збільшенням ознак ниркової дисфункції, 

зростанням тривалості ХСН і прийманням β-адреноблокаторів (БАБ) [105], а 

також наявністю фібриляції передсердь (ФП), стенокардії напруги високих ФК, 

ожиріння, цукрового діабету та низькою толерантністю до фізичних 

навантажень [43; 52; 73; 114]. 

Натомість, дослідження J. Lupon et al. продемонстрували можливість 

використання показників ЯЖ, визначених за анкетою MLHFQ, для 

стратифікації хворих із ХСН за ступенем ризику несприятливого прогнозу, 

оскільки високий сумарний бал опитувальника асоціювався з гіршим прогнозом 

щодо 1, 3 та 5-річного виживання [152]. 

За результатами одного з досліджень на вибірці пацієнтів з ішемічною 

кардіоміопатією, ускладненою ХСН зі зниженою ФВ ЛШ, що ще триває на 

теренах України, продемонстрований зв'язок показників ЯЖ, визначених за 

анкетою MOS SF-36 із величиною ФВ ЛШ, наявністю стенокардії напруги, а 

також інших коморбідних станів [46; 64; 112]. 

Результати дослідження Є. В. Єфремової та співавт. визначили 

негативний вплив супутнього кардіоренального синдрому на психічну складову 

ЯЖ у пацієнтів із ХСН [44]. 

Досить тривалий час оцінка стану пацієнта та ефективності лікування 

ґрунтувалась лише на об‘єктивному визначенні змін кількісних параметрів 
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(клінічних, інструментальних та лабораторних показників, тривалості життя 

тощо), тоді як суб‘єктивна складова, ЯЖ хворого, залишалась поза увагою 

лікаря. Однак, зважаючи на доведені практичне значення та зв'язок з клініко-

інструментальними параметрами, сьогодні цей показник є одним із критеріїв 

оцінки успішності проведених лікувальних заходів, у тому числі і серед 

пацієнтів із ХСН, регламентованим сучасними Європейськими та 

Національними рекомендаціями [26; 75; 161].  

Проведений нами ретроспективний аналіз досліджень, присвячених ЯЖ у 

пацієнтів із ХСН, дозволив виявити ряд питань, що не були в них вирішені і 

створили підґрунтя нашого дослідження:  

— у жодному з проведених досліджень ЯЖ не розглядалась як один з 

провідних індикаторів перебігу ХСН; 

— оцінка показників ЯЖ у пацієнтів із ХСН не виконувалось одночасно з 

використанням загального та хвороб-специфічного опитувальників; 

— не визначались різні градації показників ЯЖ, які можна було б 

розглядати як ВН, ВЗ та ВВ рівні в цієї категорії хворих;  

— не здійснювалась оцінка сили впливу окремих клініко-

інструментальних предикторів на показники ЯЖ. 

 

1.2. Основні прекурсори та предиктори перебігу хронічної серцевої 

недостатності 

Традиційно вважається, що відправною точкою розвитку ХСН у серцево-

судинному континуумі є момент виснаження адаптаційно-компенсаторних 

механізмів та виникнення ознак міокардіальної дисфункції. Варто зауважити, 

що певний час порушення функції міокарда може не супроводжуватися 

клінічними проявами, характерними для ХСН (безсимптомні варіанти 

міокардіальної дисфункції). Згідно класифікації ХСН, запропонованої 

ACC/AHA (2013, 2017), ці пацієнти відповідають стадіям А (особи із факторами 

ризику ХСН без структурних змін у серці) та В (особи, що мають структурні 

зміни у серці без ознак СН) [178; 179]. Однак, по мірі поглиблення змін у 
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міокарді, починають виявлятися класичні симптоми ХСН (набряки гомілок, 

задишка, втомлюваність, підвищення тиску в яремних венах, хрипи в легенях, 

периферичні набряки, тощо), тобто відбувається поступовий перехід пацієнтів 

на стадії С та Д за ACC/AHA (2013, 2017) [161; 178; 179]. Отже, не залежно від 

нозологічної одиниці, що стояла біля витоків серцево-судинного континууму, 

основним підґрунтям розвитку ХСН є прогресуючі структурно-функціональні 

зміни міокарда [70]. 

Одним із ключових індикаторів важкості міокардіальної дисфункції є ФВ 

ЛШ, що характеризує скоротливу здатність міокарда [16].  

Відповідно до сучасних рекомендацій виділяють ХСН зі зниженою ФВ 

ЛШ — ˂40 %, збереженою ФВ — ≥50 % та проміжним зниженням ФВ (40—

49 %), що знаходиться в так званій «сірій зоні» [26; 161]. Особи з проміжним 

зниженням ФВ складають близько 10—20 % загальної популяції ХСН [106]. 

Оскільки, дана група пацієнтів є найменш вивченою і стандарти ведення таких 

хворих не розроблені у Національних рекомендаціях ця категорія об‘єднана в 

одну групу з пацієнтами зі збереженою ФВ [26]. Однак, слід зауважити, що 

пацієнти із ХСН із проміжним значенням ФВ ЛШ мають ряд особливостей, 

порівняно з пацієнтами зі збереженою ФВ (інший фенотип, поєднання 

діастолічної дисфункції та первинно незначної систолічної дисфункції ЛШ, 

потенційно інші ефекти лікування), тому про тотожність цих когорт пацієнтів на 

разі не йдеться, а дане питання вимагає подальших ґрунтовних досліджень [106]. 

Безперечно, пацієнти з ознаками міокардіальної дисфункції апріорі мають 

доведений гірший прогноз, порівняно з пацієнтами без ознак порушення 

функції міокарда [16]. В той же час, пацієнти з ХСН зі зниженою ФВ, 

порівняно з пацієнтами, які мають ХСН зі збереженою ФВ характеризуються 

гіршим прогнозом щодо 5-річного виживання, більшою частотою повторних 

госпіталізацій [171], а також більшим ризиком фатальних подій [123]. Крім 

того, у дослідженнях продемонстрована різниця щодо прогнозу і в середині 

когорти пацієнтів із ХСН зі зниженою ФВ. Так, особи із ФВ ЛШ 35—40 % та 

пацієнти в яких під час лікування вдавалось досягти зростання ФВ ЛШ ˃45 % 
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мають кращий прогноз щодо виживання [105].  

Не менш суттєвий вплив на перебіг ХСН у пацієнтів чинить 

функціональний стан нирок. Ренальна дисфункція при ХСН є відображенням 

важкості гемодинамічних порушень і розладів адаптаційних механізмів. Вона 

асоціює з підвищеним рівнем захворюваності, смертності, епізодів ішемії 

міокарда, повторних інфарктів, інсультів, геморагічних ускладнень та 

порушень ритму [2; 88; 121; 127; 133; 134; 141; 146; 154; 175].  

Аналіз 16 рандомізованих досліджень, присвячених СН (n=80 098) 

виявив, що близько 63 % пацієнтів мали ознаки легкої і близько 20 % — 

помірної та важкої хронічної ниркової недостатності [135]. За даними 

найбільшого американського реєстру ADHERE (Acute Decompensated Heart 

Failure National Registry), поширеність ренальної дисфункції серед пацієнтів із 

декомпенсацією ХСН сягає 30 % [120].  

Під час епідеміологічних досліджень на теренах Росії ознаки порушення 

функції нирок були виявлені в 1/3 пацієнтів із ХСН [107].  

Виникнення порушень у роботі нирок лише в частини пацієнтів із ХСН 

деякі дослідники пояснюють необхідністю існування підґрунтя для цього: 

генетичної схильності, аномалії будови нирок, впливу шкідливих факторів та 

інфекційних чинників під час внутрішньоутробного розвитку, зменшення 

функціонального резерву нирок унаслідок недоношеності та інволютивних змін 

у процесі старіння. У звичайних умовах подібні фактори могли б не знайти 

своєї реалізації у вигляді порушення функції нирок. Однак, у процесі розвитку 

серцево-судинного континууму та формування системних гемодинамічних 

порушень, знижений нирковий резерв не здатний забезпечити адекватну 

відповідь на дані зміни і підтримати нормальний функціональний стан органу 

[4; 6; 66]. Крім того, показано, що факторами ризику виникнення та 

прогресування ниркової дисфункції при ХСН є наявність супутніх хвороб 

обміну (цукрового діабету, ожиріння, гіперурикемії, гіперхолестеринемії), 

артеріальної гіпертензії (АГ) та ФП [8; 20; 47; 102; 133; 141].  

Прогностичне значення функції нирок у пацієнтів із ХСН та інфарктом 
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міокарда (ІМ) було показано в дослідженні N. S. Anavekar et al. (2004) на 

підставі виявленої асоціації зниження ШКФ на кожні 10 одиниць нижче 

81 мл/(хв·1,73м
2
) та зростання ризику фатальних серцево-судинних подій на 

10 % не залежно від проведеного лікування [121]. 

Ще більший вплив ниркової дисфункції на прогноз показаний у 

дослідженнях SOLVD, TRACE, SAVE, VALIANT для пацієнтів із ХСН зі 

зниженою ФВ [121]. 

Згідно з сучасними настановами Kidney  Disease: Improving Global  

Outcome (KDIGO) (2012) для більш повної оцінки ренальної функції, 

загального та серцево-судинного ризику, а також контролю стану нирок під час 

лікування одночасно з ШКФ слід визначати і рівень добової альбумінурії. 

Оскільки остання може бути єдиною ознакою хронічного субклінічного 

пошкодження нирок, у тому числі і при ХСН [8; 137]. 

Патогенетичний каскад розвитку та прогресування ХСН характеризується 

значними нейроендокринними відхиленнями в бік гіперактивації пресорних 

систем — ренін-ангіотензин-альдостеронової (РААС) та симпато-адреналової. 

Одним із важелів протидії цим системам виступають натрійуретичні пептиди 

(НУП): А-тип (ANP — аtrial natriuretic peptide), В-тип (ВNP — вrain natriuretic 

peptide) та С-тип (СNP — C-type natriuretic peptide). Тому плазмовий рівень 

НУП досить чітко і динамічно відображає нейрогуморальний статус та рівень 

біомеханічного стресу в пацієнтів із ХСН [15; 16; 49; 139].  

Підвищення концентрації BNP і NT-proBNP у плазмі периферичної крові 

є одним із ранніх біомаркерів ХСН та її важкості [13; 14; 34]. 

Високі рівні НУП асоціюють із низкою ЕхоКГ-параметрів, які 

відображають порушення структурно-функціонального стану ЛШ при ХСН 

(зниження ФВ ЛШ, гіпертрофія стінок, підвищення тиску наповнення), а також 

ішемією та ІМ. Крім того, спостерігається залежність між показниками НУП, 

ФК ХСН за NYHA і рівнем госпітальної смертності. Зростання цих біомаркерів 

вказує на несприятливий прогноз, навіть на фоні проведення стандартизованого 

лікування [14―16; 74; 103; 151].  
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Дослідження M. M. Redfield et al. довели, що в пацієнтів із ХСН рівень 

Nt-рroBNP має більше прогностичне значення, ніж ФВ ЛШ [164]. 

Фрамінгемське дослідження показало, що визначення рівнів BNP та NT-

proBNP може використовуватись в якості скринінгового тесту для виявлення 

прихованої систолічної дисфункції серця в загальній популяції [131]. 

Інше дослідження показало кореляційний зв‘язок між зниженням рівня 

NT-proBNP та поліпшення функціональних показників серця [168]. 

Також існують дані, що в пацієнтів із важкою ХСН величина НУП вказує 

не лише на рівень порушення роботи серця, але й на швидкість його 

ремоделювання [156]. 

Зважаючи на високу діагностичну та прогностичну цінність НУП, 

особливо BNP та NT-proBNP, доведену в численних дослідженнях, їх 

визначення є одним із критеріїв верифікації ХСН. Однак, враховуючи високу 

варіабельність показників цих біомаркерів під впливом низки біологічних 

чинників (вік, стать, наявність ожиріння, функція нирок) [1; 17; 33; 49], у 

сучасних рекомендаціях визначений лише рівень BNP та NT-proBNP, що 

дозволяє виключити наявність у пацієнта ХСН. Так, для NT-proBNP межовим є 

рівень ≥125 пг/мл, для BNP — ≥35 пг/мл. Тобто, за наявності показників 

біомаркерів нижче зазначених рівнів діагноз ХСН із високою достовірністю 

може бути виключений, а у випадках, коли рівні біомаркерів вище вказаних 

меж, підтвердження чи виключення діагнозу ХСН потребує проведення 

додаткових обстежень [26; 161].   

Окремим питанням є можливість використання серійних визначень рівнів 

BNP та NT-proBNP як індикаторів перебігу ХСН на тлі лікування, оскільки, за 

даними досліджень, прогностична цінність серійних вимірювань цих біомаркерів 

більш співставна з ризиком смерті та розвитком ускладнень ХСН, ніж їх 

одноразове визначення і може використовуватися для стратифікації пацієнтів за 

ступенем ризику виникнення даних подій. При серійному визначенні BNP та NT-

proBNP, предиктором несприятливого прогнозу вважається їхнє зростання більш 

ніж на 30 % від вихідного рівня [15; 104; 132; 136; 165; 166]. 
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На перевагу біомаркер-контрольованої терапії з використанням BNP та 

NT-proBNP, порівняно з симптоматичним контролем, щодо зниження 

летальності від усіх причин та кількості госпіталізацій у пацієнтів із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ віком ≤75 років, вказують результати метаналізу цілої низки 

досліджень (Christchurch Pilot, TIME-CHF, Vienna, PRIMA, SIGNAL-HF, 

BATTLESCARRED, UPSTEP та ін.), проведеного R. W. Troughton et al. Крім 

того, цей же метаналіз показав можливість використання НУП-контрольованої 

терапії в пацієнтів, що отримують діуретичну терапію [174].   

У багато центровому рандомізованому дослідженні STARS-BNP 

доведено, що кращий прогноз для пацієнтів із ХСН відносно комбінованої 

кінцевої точки госпіталізація+смерть під час проведення НУП-контрольованої 

терапії може бути досягнутий при цільовому рівні BNP ˂300 пг\мл [19].  

Однак, під час дослідження NorthStar monitoring study не вдалося 

отримати подібні позитивні результати щодо впливу НУП-контрольованої 

терапії на цю ж комбіновану кінцеву точку в хворих із ХСН. В ньому було 

виявлено лише поліпшення показників ФК, клінічного статусу та ЯЖ хворих. 

Використання біомаркерного контролю за ефективністю лікування також не 

привело до суттєвої зміни лікувальної стратегії в пацієнтів. Подібні нейтральні 

результати, на думку вчених, можуть бути пов‘язані з особливостями 

методології дослідження і не заперечують переваги НУП-контролю за 

ефективністю терапії в хворих із ХСН [168]. 

Інше дослідження, проведене на теренах Росії, було спрямоване на 

визначення ефективності НУП-контрольованої терапії, порівняно з 

стандартним клініко-лабораторним контролем, у пацієнтів із ХСН зі зниженою 

ФВ ЛШ ІІІ і ІV ФК за NYHA та рівнем NT-proBNP ≥1400 пг/мл після гострої 

декомпенсації. Метою лікування під контролем біомаркерів було зниження 

показників NT-proBNP ˂1000 пг/мл і/або ≥50 % від вихідного рівня. Згідно з 

отриманими результатами, НУП-контрольована терапія мала більший вплив на 

зниження ризику смерті та несприятливих клінічних подій у цієї категорії 

пацієнтів, порівняно з стандартним лікуванням [105]. 
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Метою дослідження PROTECT, було визначення впливу більш 

агресивного титрування доз препаратів під час NT-proBNP-контрольованої 

терапії на погіршення функції нирок у пацієнтів із ХСН, порівняно з 

стандартною терапією. Згідно з отриманими результатами, достовірної різниці 

між групами порівняння за цим показником виявлено не було. Крім того, 

з‘ясувалось, що на фоні НУП-контрольованої терапії більше знижувався ризик 

несприятливих серцево-судинних подій, незалежно від функції нирок [146].  

Отже, не зважаючи, на ряд не вирішених та дискусійних питань стосовно 

діагностичних рівнів та частоти визначення показників НУП, використання 

серійних визначень цих біомаркерів в якості контролю за ефективністю 

лікування та прогнозування стану хворого є досить перспективним. 

Загалом, хотілося б відзначити, що існує досить велика кількість 

клінічних, інструментальних та лабораторних предикторів, що можуть тим чи 

іншим чином впливати на перебіг та прогноз ХСН у пацієнтів. Фокусування 

нашої уваги на таких прогностичних факторах як ФВ ЛШ, функція нирок та 

рівень NT-proBNP на разі зумовлено кількома обставинами:  

—  безпосереднім зв‘язком цих предикторів із патогенезом ХСН; 

—  доведеним значенням цих параметрів для динамічного контролю за 

станом пацієнта під час дослідження; 

 —  досить обмеженими даними стосовно існування асоціативних зв‘язків 

між показниками ренальної функції, рівня NT-proBNP та ЯЖ у пацієнтів із ХСН. 

 

1.3. Діуретична терапія набрякового синдрому в пацієнтів із 

хронічною серцевою недостатністю 

Діуретики є досить неоднозначною групою лікарських засобів. Не 

зважаючи на величезний клінічний досвід використання цих препаратів у 

пацієнтів із ХСН, вони досі залишаються однією з найменш вивчених груп 

фармакотерапевтичних засобів у світлі доказової медицини  [50; 72; 92; 128]. З 

одного боку, діуретики розглядають лише як засіб симптоматичної терапії 

ознак затримки рідини в пацієнтів із ХСН [26; 161], а з іншого боку, вони 
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сприяють зниженню смертності та епізодів декомпенсації ХСН [140] і є 

незамінною складовою дегідратаційної терапії [29; 68; 77].  

Вражає також частка в популяції пацієнтів із ХСН, що приймають 

діуретики, яка, за результатами досліджень BADAPIC і EPISERVE, досягає 

98 % [6; 119], а в Україні, за даними дослідження UNIVERS, становить близько 

70 %. У переважній більшості  (81,6 %) пацієнти із ХСН приймають петльові 

діуретики (ПД) [24; 27]. Серед ПД найчастіше використовують фуросемід та 

торасемід — у 47 % і 53 % випадків відповідно [27].  

Неоднозначним є також питання впливу діуретиків на ЯЖ пацієнтів із 

ХСН. Адже з одного боку, сприяючи швидкому регресу симптомів ХСН у 

пацієнтів у декомпенсованому стані, вони поліпшують ЯЖ хворих, а з іншого 

― спричиняючи суттєві соціальні обмеження в житті пацієнта на етапі тривалої 

підтримуючої терапії, мають негативний вплив на цей показник [28; 37; 45]. 

Досить яскраво проблему впливу саме діуретиків на ЯЖ демонструють 

результати опитування, проведеного у російських лікарнях, за якими 60—80 % 

пацієнтів із ХСН, що постійно приймають ці фармакотерапевтичні засоби, 

відзначають суттєве погіршення ЯЖ. Натомість, 80 % лікарів, призначаючи 

діуретики, беруть до уваги лише їхню клінічну ефективність і не зважають на 

зручність використання та суб‘єктивну переносимість терапії [115].  

З огляду на вище зазначені обставини, не дивно, що пошук оптимального 

діуретичного засобу в пацієнтів із ХСН з урахуванням не лише його клінічної 

ефективності, але й впливу на ЯЖ та можливу прогнозмодифікуючу дію стало 

завданням багатьох клінічних досліджень.  

Одне з таких досліджень, TORIC, виявило переваги торасеміду стосовно 

профілю безпеки, частоти переходу пацієнтів на нижчий ФК за NYHA, 

зменшення частоти і тривалості госпіталізацій із приводу декомпенсації 

кровообігу в хворих із ХСН II та III ФК за NYНА, порівняно з фуросемідом та 

іншими діуретиками [12; 40; 119]. 

Інше рандомізоване дослідження DUEL-ХСН було спрямоване на 

порівняння ефективності пероральних форм торасеміду та фуросеміду в 
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пацієнтів із декомпенсованою ХСН ІІ—IV ФК за NYHA під час проведення 

активного лікування діуретиками у стаціонарі. Незважаючи на позитивну 

динаміку клінічного стану хворих в обох групах, використання торасеміду 

супроводжувалося швидшим і більш суттєвим покращенням показників, що 

досліджувались, з достовірно меншою кількістю негативних впливів на 

електролітно-метаболічний статус та функцію нирок. Так, втрата маси тіла 

близько 4 кг, усунення симптомів гіпергідратації та поліпшення за шкалою 

оцінки клінічного стану в групі, лікованій  торасемідом,  реєструвались вже на 

7-му, у той час як у групі, лікованій  фуросемідом — лише на 12-ту добу 

спостереження. Використання торасеміду сприяло переходу більшої кількості 

пацієнтів на нижчий ФК ХСН за NYHA, ніж фуросеміду (83,7 і 72,2 % 

відповідно), значно більшому зростанню дистанції ПШХ (160 проти 133 м), а 

також зменшенню частоти випадків додаткового застосування парентеральних 

форм та комбінацій діуретиків. Майже аналогічно об‘єктивним змінам під час 

дослідження відбувалось поліпшення сприйняття пацієнтами симптомів 

хвороби за ВАШ. Таким чином, результати дослідження дозволили говорити 

про існування зв'язку між об‘єктивними та суб‘єктивними показниками стану 

хворого, а також про більш позитивний вплив торасеміду на функціональну 

складову ЯЖ пацієнтів із ХСН, порівняно з фуросемідом [80]. 

Фармакоекономічний аналіз, проведений у Швейцарії та Німеччині, 

виявив фінансові переваги використання торасеміду, порівняно з фуросемідом, 

для лікування хворих із ХСН [68; 90].  

У проспективному дослідженні PEACH фуросемід і торасемід показали 

співставний вплив на поліпшення ФК, зменшення частоти госпіталізацій, 

смертності та рівень витрат на лікування в пацієнтів із ХСН II та III ФК за 

NYНА. Натомість, торасемід мав більш позитивний вплив на загальний 

показник ЯЖ порівняно з фуросемідом [41; 90]. 

Дослідження K. Muller et al., порівнюючи вплив еквівалентних доз 

торасеміду і фуросеміду в пацієнтів із ХСН ІІІ та ІV ФК за NYНА на перебіг 

захворювання, частоту госпіталізацій і ЯЖ на етапі підтримуючого лікування 
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діуретиками, довело перевагу торасеміду стосовно впливу на частоту випадків 

переходу на більш низький ФК ХСН (40,2 % проти 30,7 % відповідно). Крім 

того, прийом торасеміду, порівняно з фуросемідом, викликав меншу кількість 

обмежень у повсякденній активності хворих, особливо в перші 6 годин після 

приймання діуретика [158]. 

Відкрите багатоцентрове рандомізоване дослідження ТРИОЛЯ, яке 

вивчало ефекти фуросеміду і торасеміду в пацієнтів із компенсованою ХСН ІІ 

та ІІІ ФК за NYНА на клінічні показники та ЯЖ, виявило співставний вплив 

обох діуретиків на зниження ФК ХСН, поліпшення ЯЖ та толерантності до 

фізичних навантажень за результатами ПШХ, однак, динаміка поліпшення цих 

показників у групі торасеміду була вищою. І лише в останній групі було 

відмічено зростання ФВ ЛШ, зниження  рівня НУП та поліпшення діастолічної 

функції ЛШ. Крім того, прийом торасеміду супроводжувався достовірним 

зниженням рівня альдостерону. Тоді як, у групі фуросеміду спостерігалося 

зростання маркерів синтезу колагену [41]. 

Згідно результатів казахського рандомізованого багатоцентрового 

дослідження ПОЕТ додавання до схеми лікування пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ ФК 

за NYНА торасеміду сприяло кращому усуненню набрякового синдрому, 

поліпшенню показників ЯЖ, систолічної функції ЛШ та толерантності до 

фізичних навантажень, ніж фуросеміду [41]. 

В рандомізованому клінічному дослідженні ФуТор, присвяченому впливу 

торасеміду і фуросеміду на циркадні зміни артеріального тиску (АТ) в пацієнтів 

із ХСН зі зниженою ФВ ІІІ та ІV ФК за NYHA, обидва діуретики виявили 

співставний вплив на регрес клінічних симптомів ХСН, зменшення ФК за 

NYHA, покращення результатів ПШХ та зменшення кількості госпіталізацій із 

приводу різних серцево-судинних подій. Однак, застосування торасеміду мало 

кращий вплив на АТ за рахунок зниження частоти ортостатичних реакції, що, в 

свою чергу, дозволило розширити «терапевтичне вікно» для БАБ та інгібіторів 

ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ), а також досягти швидшої 

позитивної динаміки суб‘єктивного та  об‘єктивного стану пацієнтів і зростання 
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показника ЯЖ за анкетою MLHFQ [21]. 

У дослідженнях М. Yamato був продемонстрований антиальдостероновий 

ефект торасеміду в пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ ФК за NYHA, зумовлений 

здатністю цього діуретика гальмувати РААС як безпосередньо, так і через 

пригнічення стимуляції переферичних альдостеронових рецепторів, що, у свою 

чергу, сприяло зниженню процесу фіброзоутворення в органах-мішеннях 

(міокарді, судинах, нирках). Тоді як прийом фуросеміду подібним ефектом не 

супроводжувався. Крім того, перешкоджаючи блокуванню альдостероном NO-

синтази, торасемід сприяв підвищенню рівня оксиду азоту та поліпшенню 

функції ендотелію судин. Він знижував активність НУП, реніну, ангіотензину ІІ 

плазми та симпатичну активність серця. Подібний результат дозволив говорити 

про торасемід як про перший петльовий діуретик з антифібротичними 

властивостями [53; 76; 110; 111]. 

У подальшому здатність торасеміду гальмувати міокардіальний фіброз 

була доведена і в дослідженнях В. Lopez.  Під час морфологічного дослідження 

тканини міокарду міжшлуночкової перетинки, отриманої шляхом біопсії, у 

пацієнтів із ХСН III та IV ФК за NYHА дослідник виявив, зменшення 

утворення проколагена І та накопичення позаклітинного колагену І типу в 

міокарді на тлі прийому діуретика [27; 65; 85]. 

Ряд дослідників показали здатність торасеміду впливати на покращення 

структурно-функціональних параметрів серця, зокрема, зниження кінцевих 

систолічного і діастолічного розмірів ЛШ (КДР і КСР), індексу маси міокарда 

(іММЛШ) та тип структурно-геометричного ремоделювання ЛШ. Крім того, 

поліпшення ЕхоКГ-параметрів супроводжувалося зниженням плазмових рівнів 

НУП [90]. 

Дискусійним вважається питання використання в пацієнтів із ХСН в 

якості підтримуючого діуретичного лікування пролонгованої форми 

торасеміду. Це зумовлено її недоведеною прогнозмодифікуючою здатністю. 

Майже у всіх дослідженнях, що вивчали ефективність торасеміду в хворих із 

ХСН, використовувалась його форма з негайним вивільненням [77; 87]. Крім 
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того, у дослідженні TORAFIC, первинною точкою якого було визначення 

впливу тривалого застосування фуросеміду та ТМВ на міокардіальний фіброз у 

пацієнтів із компенсованою ХСН переважно ІІ ФК за NYHA, останній не зумів 

довести своєї переваги щодо зниження рівня С-термінального пептиду 

проколагену І типу — біомаркера синтезу та міокардіального депонування 

колагенових волокон І типу. Характер впливу ТМВ на низку вторинних 

кінцевих точок, визначених у початковому протоколі дослідження (клінічне 

поліпшення, плазмовий рівень Nt-proBNP, несприятливі кардіоваскулярні події 

та ЯЖ за анкетою MLHFQ), не був з‘ясований у кінцевому звіті і потребує 

подальшого дослідження [122].  

Українське дослідження КОМФОРТ-СН порівняло ефективність різних 

форм торасеміду в пацієнтів із II—IV ФК ХСН за NYНА на амбулаторному 

етапі лікування. Вплив діуретиків на ЯЖ хворих визначався за допомогою 

спеціальних опитувальників, що фіксували частоту сечовипускань, 

«комфортність» лікування діуретиками та рівень обмежень у побуті, 

спричинених прийманням цих препаратів. Аналіз результатів дослідження 

показав, що обидві форми торасеміду забезпечують достовірне, але в межах 

нормальних значень, зниження АТ та ФК ХСН за NYНА, володіють 

співставним високим профілем безпеки щодо електролітних і метаболічних 

порушень та еквівалентним сечогінним ефектом. Достовірна різниця в ефектах 

ТНВ і ТМВ реєструвалась лише за динамікою сечовипускань та суб‘єктивного 

сприйняття дискомфорту, спричиненого постійним лікуванням діуретиками. 

Завдяки більш «плавній» дії, ТМВ, на відміну від його простої форми, викликав 

значно меншу кількість і екстреність сечовипускань упродовж перших 3 і 6 

годин з однаковою їхньою кількістю впродовж 12-годинного періоду, що 

спричиняло меншу кількість побутових обмежень. Отримані факти дозволили 

говорити, що ТМВ є більш ―комфортним‖ діуретиком на етапі тривалого 

підтримуючого лікування, який дозволяє зберегти максимальний ступінь 

соціальної активності та мінімізувати негативні  впливи діуретичної терапії на 

ЯЖ пацієнтів із ХСН [28].  
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Результати російського рандомізованого дослідження щодо порівняння 

ефектів ТМВ та фуросеміду в пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ ФК за NYHA ішемічної 

етіології продемонстрували, що ТМВ має значно кращий вплив на ЯЖ 

(опитувальник MLHFQ), насамперед, за рахунок зменшення імперативних 

позивів до сечопускання. Крім того,  його використання  призводило до більш 

значного зниження рівня Nt-proBNP та значно меншого впливу на 

електролітний профіль, порівняно з фуросемідом. Відсутність динаміки ЕхоКГ-

показників у групах лікування, на думку дослідників, була зумовлена малою 

вибіркою пацієнтів (n=40) та коротким терміном спостереження (3 місяці) [50; 

51]. 

Дослідження, проведені на чолі з А. Г. Арутюновим, що ставили за мету 

порівняти вплив двох форм торасеміду на показники центральної гемодинаміки 

(центральний АТ, швидкість пульсової хвилі, індекс аугментації) та функцію 

нирок у пацієнтів з АГ, ускладненою ХСН, довели перевагу ТМВ. І дозволили 

говорити про певний нефропротекторний вплив пролонгованої форми 

торасеміду в цієї категорії пацієнтів, а також розглядати ТМВ в якості 

препарату вибору для тривалої підтримуючої діуретичної терапії на 

амбулаторному етапі лікування в пацієнтів із ХСН, що мають знижені 

показники ШКФ. На думку дослідників, це сприятиме зменшенню числа 

декомпенсованих станів і поліпшенню ЯЖ таких хворих [7]. 

Проаналізувавши дослідження, присвячені діуретичній терапії в пацієнтів 

із ХСН слід відзначити, що в переважній більшості з них торасемід показав 

певні переваги над фуросемідом стосовно профілю безпеки, окремих клінічних 

ефектів та впливу на ЯЖ пацієнтів. Менша кількість досліджень акцентувала 

свою увагу на порівнянні двох форм торасеміду (ТМВ і ТНВ) і в частині з цих 

досліджень отримані досить суперечливі дані щодо ефективності ТМВ у 

пацієнтів із ХСН. Крім того, ми не зустріли посилань на дослідження, які б, 

крім різних форм, порівнювали б ще й різні режими діуретичної терапії 

торасемідом. Хоча, саме режим лікування має не останнє значення для 

реалізації додаткових плейотропних ефектів торасеміду. Тому саме порівняння 
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клінічної ефективності різних варіантів діуретичної торасемідом (ІТ ТНВ, ЩТ 

ТНВ, ЩТ ТМВ) та їх впливу на структурно-функціональний стан серця, 

функціональний стан нирок, нейрогуморальний та електролітно-метаболічний 

статуси, а також показники ЯЖ пацієнтів із ХСН було поставлено одним із 

завдань нашого дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ, МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ І СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

У рамках клінічного дослідження, що проводилось на базі 

Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру в період із березня 2013 

до серпня 2015 року, нами обстежено 113 пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ ФК за 

NYHA ішемічного ґенезу та маніфестованим набряковим синдромом (стадія С 

ХСН за АСС/АНА), віком від 45 до 74, у середньому ‒ (60,2±0,74) років.  

Дослідження проводилось відповідно до основних положень GCP (1996), 

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997), 

Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних досліджень за участю людини (2000) і наказу 

МОЗ України № 281 від 01.11.2000. Протокол дослідження схвалений комісією 

з біомедичної етики Вінницького національного медичного університету імені 

М. І. Пирогова. До включення у дослідження всі хворі підписали інформовану 

згоду на участь.  

Термін спостереження за пацієнтами становив 6 місяців від моменту 

включення їх у дослідження. 

Критеріями включення осіб у дослідження були: 1) наявність ХСН ІІ та 

ІІІ ФК за NYHA з маніфестованим набряковим синдромом (стадія С ХСН за 

АСС/АНА) і необхідністю застосування діуретичної терапії; 2) ішемічна 

етіологія ХСН; 3) вік ≤75 років; 4) відсутність протипоказань до призначення 

постійної діуретичної терапії та 5) інформована згода пацієнта на участь у 

дослідженні.  

В якості критеріїв виключення розглядали: 1) вік ˃75 років; 2) ХСН І 

або ІV ФК за NYHA; 3) ХСН без постійного набрякового синдрому та потреби 

в застосуванні діуретичної терапії; 5) ХСН не ішемічного ґенезу; 6) 

перенесений ІМ або інсульт упродовж останніх 3 місяців; 7) синоатріальні і 
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атріовентрикулярні блокади ІІ та ІІІ ступенів, імплантований або потреба в 

імплантації штучного водія ритму; 8) тяжкі коморбідні захворювання; 9) 

злоякісні новоутворення, психоневрологічні розлади, алкогольна та наркотична 

залежності; 10) протипоказання та резистентність до діуретичної терапії; 11) 

відмова пацієнта від участі в дослідженні на будь-якому етапі. 

Ішемічний ґенез ХСН встановлювався відповідно до діючих 

Європейських  рекомендацій (2013) щодо діагностики та лікування стабільних 

форм ІХС [109; 157]. 

Аналіз клініко-демографічних характеристик вибірки пацієнтів, які 

ввійшли в дослідження (табл. 2.1) виявив, що масив обстежених у 70,0 % (81 із 

113) склали чоловіки і в 30,0 % (32 із 113) — жінки. Співвідношення гендерних 

категорій становило 2,5, що свідчило на суттєве переважання у вибірці осіб 

чоловічої статі. 

Аналіз стабільних форм ІХС, діагностованих у хворих, включених у 

дослідження, свідчив, що 85 (75,2 %) осіб мали стабільну стенокардію напруги, 

з них у 63 (74,1 %) визначений ІІ і в 22 (25,9 %) — ІІІ ФК стенокардії. 

Перенесений ІМ зареєстрований у 48 (42,5 %) пацієнтів, з них у 9 (8,0 %) 

діагностовано 2 і більше випадків ІМ в анамнезі. Тривалість ішемічного 

анамнезу коливалась від 3 до 26, в середньому ‒ (10,7±0,4) років.  

Визначення ФК ХСН за NYHA показало переважання у вибірці пацієнтів 

із ІІ ФК над особами з ІІІ ФК — 61,1 проти 38,9 % відповідно (р=0,0009). 

Середня величина ФК ХСН склала (2,39±0,05). 

У свою чергу, розподіл хворих за величиною ФВ ЛШ згідно сучасних 

Європейських рекомендацій [161] виявив переважну більшість у вибірці осіб із 

проміжним зниженням ФВ, порівняно з особами зі зниженою ФВ ЛШ — 70,8 

проти 29,2 % відповідно (р<0,0001).  

Супутню АГ було діагностовано відповідно до оновленої клінічної 

настанови (2012) [101] в 91 (80,5 %) пацієнтів. Гіпертонічний стаж коливався 

від 4 до 40, у середньому ‒ (14,8±0,6) років.  
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Таблиця 2.1 

Клініко-демографічна характеристика континґенту обстежених хворих 

 

Клініко-демографічний показник 
Кількість хворих  

(n=113) 

Чоловіки 81 (70,0 %) 

Жінки 32 (30,0 %) 

Стабільна стенокардія напруги в т. ч.: 

                               — ІІ ФК  

                               — ІІІ ФК 

85 (75,2 %) 

63 (74,1 %) 

22 (25,9 %) 

Інфаркт міокарда в анамнезі: 

    — з них 2 і більше епізоди 

48 (42,5 %) 

9 (8,0 %) 

ФК ХСН за NYHA:  

                              — ІІ ФК ХСН 

                              — ІІІ ФК ХСН 

 

69 (61,1 %) 

44 (38,9 %) 

ХСН з ФВ ЛШ: 

                              — 40—49 % 

                              — ˂40 % 

 

80 (70,8 %) 

33 (29,2 %) 

Артеріальна гіпертензія 91 (80,5 %) 

Постійна форма фібриляції передсердь 32 (28,3 %) 

Блокади ніжок пучка Гіса*   37 (32,7 %) 

Абдомінальний тип ожиріння (ІМТ >30 кг/м
2
) 56 (49,6 %) 

 

Примітка. *Враховували ЕКГ-ознаки повної блокади правої і лівої ніжок та передньої 

гілки лівої ніжки пучка Гіса. 
 

У 32 (28,3 %) пацієнтів виявлена постійна форма ФП з анамнезом від 1 до 

13, у середньому ‒ (5,4±0,6) років, блокади ніжок пучка Гіса (БНПГ) 

зареєстровані в 37 (32,7 %) хворих, у 56 (49,6 %) — абдомінальний тип 

ожиріння (ІМТ >30 кг/м
2
). 

Оцінка характеру набрякового синдрому продемонструвала, що лише в 13 

(11,5 %) обстежених він виник уперше як наслідок гострої декомпенсації ХСН, 

в інших — набряковий синдром носив перманентний характер з коливаннями 

тривалості від 0,5 до 15, у середньому — (3,5±0,2) років. 

Принципи розподілу обстежених на клінічні групи.  
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Враховуючи великий науково-практичний інтерес до вивчення 

параметрів ЯЖ у пацієнтів із ХСН [118; 144; 152; 162] нами проведений 

попередній аналіз в обстеженому масиві хворих з оцінкою 3 інтегральних 

показників ЯЖ: 1) сумарного балу опитувальника MLHFQ (показник мав 

зворотній зв'язок з ЯЖ — чим вищий сумарний бал, тим нижча ЯЖ); 2) 

фізичного компоненту здоров‘я (ФКЗ) анкети MOS SF-36 (показник має прямий 

зв'язок з ЯЖ);  та 3) психічного компоненту здоров‘я (ПКЗ) анкети MOS SF-36 

(показник має прямий зв'язок з ЯЖ) [30; 113; 163; 176].  

У ході аналізу було з‘ясовано, що в межах одного клінічного масиву 

хворих із ХСН визначаються суттєві коливання значень проаналізованих 

інтегральних показників ЯЖ (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Коливання значень інтегральних показників якості життя у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю 

 

Показник 

Діапазон значень 

Мінімум 
25 

перцентиль 
Медіана 

75 

перцентиль 
Максимум 

Сумарний бал 

MLHFQ 
15 40 50 61 95 

ФКЗ  

анкети MOS 

SF-36 

11 29 35 36 54 

ПКЗ  

анкети MOS 

SF-36 

18 44 56 64 84 

 

Отримані дані спонукали нас виділити різні градації інтегральних 

показників ЯЖ в обстеженому масиві хворих із ХСН (n=113), а саме: 1) 

відносно низьку; 2) відносно задовільну та 3) відносно високу. Саме за цими 

рівнями і були сформовані клінічні групи хворих (табл. 2.3).  
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Таблиця 2.3 

Розподіл пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на клінічні групи 

залежно від рівня інтегральних показників якості життя 

 

Клінічні групи 
Кількість 

хворих (%) 

За сумарним балом опитувальника MLHFQ 

                     1. Відносно низька ЯЖ ≥61 31 (27,4 %) 

     2. Відносно задовільна ЯЖ — 60—41 39 (34,5 %) 

                     3. Відносно висока ЯЖ ≤40 43 (38,1 %) 

                         За величиною ФКЗ анкети MOS SF-36 

                     1. Відносно низька ФКЗ ≤29 44 (38,9 %) 

       2. Відносно задовільна ФКЗ — 30—35 37 (32,7 %) 

                     3. Відносно висока ФКЗ ≥36 32 (28,4 %) 

                         За величиною ПКЗ анкети MOS SF-36 

                     1. Відносно низька ПКЗ ≤44 42 (42,5 %) 

     2. Відносно задовільна ПКЗ — 45—63 31 (27,4 %) 

                     3. Відносно висока ПКЗ ≥64 34 (30,1 %) 

 
Примітка. Відносно низький рівень показника визначали як ≤25 перцентилю у разі 

прямого і як ≥75 перцентилю — у разі зворотного зв‘язку відповідно; відносно високий — як 

≥75 перцентилю у разі прямого і як ≤25 перцентилю — у разі зворотного зв‘язку відповідно в 

цілому по групі (n = 113). Відносно задовільний рівень показника склав діапазон — (25 

перцентиль+1)—(75 перцентиль–1). 

 

Подальший аналіз вихідних клініко-інструментальних даних проводили 

за виділеними клінічними групами. Подібний підхід дозволив провести 

оригінальний аналіз особливостей толерантності до фізичного навантаження, 

структурно-функціонального стану серця, функціонального стану нирок, 

нейрогуморального та електролітно-метаболічного статусів у пацієнтів із ХСН 

залежно від рівня інтегральних показників ЯЖ. 

Гендерно-віковий розподіл (табл. 2.4) виявив суттєве переважання осіб 

чоловічої статі над жіночою у всіх клінічних групах (р˂0,05).  
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Таблиця 2.4 

Гендерно-віковий розподіл залежно від рівня інтегральних 

показників якості життя 

 

Рівень 

Гендерно- 

Вікові параметри 

Відносно 

низький 

Відносно 

задовільний 

Відносно 

високий 
Р 

Якість життя за опитувальником MLHFQ 

Співвідношення чол./жін. 6,8 1,6 2,3 Р1-2=0,02 

Середній вік, роки 63,2±1,4 61,3±1,2 57,6±1,2 Р1-3=0,002 

Р2-3=0,03 

Фізичний компонент здоров'я анкети MOS SF-36 

Співвідношення чол./жін. 4,5 1,6 2,2 Р1-2=0,04 

Середній вік, роки 61,2±1,3 62,0±1,1 57,8±1,2 Р1-3=0,03 

Р2-3=0,006 

Психічний компонент здоров'я анкети MOS SF-36 

Співвідношення чол./жін. 3,0 2,4 2,1 НД 

Середній вік, роки 60,8±1,2 62,4±1,4 57,2±1,2 Р1-3=0,02 

Р2-3=0,003 
 

Примітки:  

1. У всіх групах % чоловіків достовірно перевищив % жінок за критерієм χ2 (р<0,05); 

2. Достовірність співвідношення чоловіків до жінок у клінічних групах розраховано за 

критерієм χ2; 

3. Достовірність різниці величини середнього віку у клінічних групах визначалась за 

t-test independent by groups. 
 

Визначення співвідношення статей пацієнтів із різним рівнем ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ, продемонстрував, його найвище значення на користь 

чоловіків у групі з ВН ЯЖ. Останнє було достовірно вищим порівняно з групою 

ВЗ ЯЖ (6,8 до 1 проти 1,6 до 1, р=0,02).   

Порівняння середнього віку пацієнтів у групах ЯЖ виявило, що його 

величина в пацієнтів із ВВ ЯЖ була достовірно меншою, порівняно з групами 

ВН і ВЗ ЯЖ (57,6 проти 63,2 і 61,3 років відповідно, р<0,04). Отже, слід  

констатувати, що стать та вік пацієнтів із ХСН певним чином асоційовані з 

рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ. 

Результати гендерного розподілу пацієнтів у групах із різним рівнем ФКЗ 
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анкети MOS SF-36 свідчили, що найвище співвідношення чоловіки/жінки 

відзначено серед пацієнтів із ВН ФКЗ, що достовірно перевищувало 

аналогічний показник у групі з ВЗ ФКЗ (4,5 до 1 проти 1,6 до 1, р=0,04).  

Порівняння величини середнього віку пацієнтів у клінічних групах 

продемонструвало суттєво вищі показники у групах із ВН і ВЗ ФКЗ, порівняно 

із ВВ ФКЗ (61,2 і 62,0 проти 57,8 років, р<0,04). Останнє надавало підстави 

говорити про те, що рівень ФКЗ анкети MOS SF-36, певним чином пов'язаний із 

статтю та віком пацієнтів із ХСН — ВН ФКЗ у більшій мірі асоціювала з 

чоловічою статтю та зростанням віку хворих. 

У свою чергу, результати аналіз співвідношення статей у групах із різною 

величиною ПКЗ анкети MOS SF-36 не виявив суттєвих міжгрупових 

відмінностей (р˃0,05). Натомість, середня величина віку пацієнтів у групі ВВ 

ПКЗ була достовірно нижчою, порівняно з групами ВЗ і ВН ПКЗ (57,2 проти 

60,8 і 62,4 років відповідно, р<0,03). З огляду на вищезазначене, можна 

констатувати, що рівень ПКЗ анкети MOS SF-36 певним чином асоціює лише з 

віком пацієнтів із ХСН. 

Результати аналізу ФК ХСН у клінічних групах, розподілених за рівнем 

ЯЖ опитувальника MLHFQ (рис. 2.1) показали, що серед пацієнтів із ВН ЯЖ 

суттєво переважають особи, що мали ІІІ ФК, порівняно з ІІ ФК (77,4 проти 

22,6 % відповідно, р<0,0001). У свою чергу, у групах ВЗ і ВВ ЯЖ спостерігали 

зворотну тенденцію до переважання пацієнтів із ІІ ФК, що набувало 

максимальних змін у групі ВВ ЯЖ (64,1 проти 35,9 %, р=0,01 і 86,0 проти 

14,0 %, р<0,0001 відповідно). Величина середнього ФК ХСН була достовірно 

вищою в групі ВН ЯЖ, порівняно з групами ВЗ і ВВ ЯЖ (2,8 проти 2,4 і 2,1 

відповідно, р<0,002).  

Подібну картину отримали і під час аналізу в групах із різною величиною 

ФКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 2.2). Так, у пацієнтів із ВН ФКЗ у структурі ФК 

значно переважали випадки ІІІ ФК (61,4 проти 38,6 %, р=0,03), у той час як у 

хворих із ВЗ і ВВ ФКЗ — випадки ІІ ФК (64,9 проти 35,1 %, р=0,01 та 87,5 

проти 12,5 %, р<0,0001 відповідно). Величина середнього ФК була достовірно 
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вищою в групі ВН ФКЗ, порівняно з ВЗ і ВВ ФКЗ (2,6 проти 2,4 і 2,1 

відповідно, p<0,04).  
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Рис. 2.1. Розподіл ФК ХСН за NYHA залежно від рівня якості життя за 

опитувальником MLHFQ (у %). 

Примітки: 

1. Достовірність різниці % ФК у групах розрахована за критерієм χ
2
. 

2. р1 і р2 – достовірність різниці величини середнього ФК по відношенню до груп ВН і 

ВЗ ЯЖ відповідно за t-test independent by groups. 
 

У свою чергу, аналіз ФК ХСН у групах із різним рівнем ПКЗ анкети MOS 

SF-36 (рис. 2.3) показав дещо інший характер змін. Так, у групі ВН ПКЗ частка 

пацієнтів із ІІ та ІІІ ФК була практично однаковою (47,9 і 52,1 % відповідно, 

р=0,68). У групі ВЗ ПКЗ — спостерігали тенденцію до переважання пацієнтів із 

ІІ ФК (58,1 проти 41,9 %, р=0,20), у той час як у групі ВВ ПКЗ, як і при 

попередніх аналізах, реєстрували суттєве переважання хворих із ІІ ФК (82,4 

проти 17,6 %, р<0,0001). Середня величина ФК була достовірно нижчою в 

пацієнтів із ВВ ПКЗ, порівняно з групами з ВН і ВЗ ПКЗ (2,2 проти 2,5 і 2,4 

відповідно, р<0,05). 

Таким чином, результати проведеного аналізу продемонстрували 

наявність певної асоціації між величиною ФК ХСН за NYHA та інтегральними 

показниками ЯЖ у пацієнтів із ХСН. 

 

p<0,0001 
p<0,0001 p=0,01 

2,8±0,08 ФК ХСН 2,4±0,08 2,1±0,05 

p1=0,0004 p1<0,0001, p2=0,001 
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Рис. 2.2. Розподіл ФК ХСН за NYHA залежно від фізичного компонента 

здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки: 

1. Достовірність різниці % ФК у групах розрахована за критерієм χ
2
. 

2. р1 і р2 — достовірність різниці величини середнього ФК по відношенню до ВН і ВЗ 

ФКЗ відповідно  за t-test independent by groups. 
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Рис. 2.3. Розподіл ФК ХСН за NYHA залежно від психічного компонента 

здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки: 

1. Достовірність різниці % ФК у групах розрахована за критерієм χ
2
. 

2. р1 і р2 — достовірність різниці величини середнього ФК по відношенню до ВН і ВЗ 

ПКЗ відповідно за t-test independent by groups. 

 

p=0,03 p<0,0001 p=0,01 

2,6±0,07 ФК ХСН 2,4±0,08 2,1±0,06 

p1=0,03 p1<0,0001, p2=0,002 

p = 0,68 p < 0,0001 p = 0,20 

2,5±0,07 ФК ХСН 2,4 ± 0,09 2,2±0,07 

p1=0,19 p1=0,002, p2=0,04 
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Не менш цікавим, із практичної точки зору, виявився аналіз 

співвідношень тривалості набрякового синдрому і показників ЯЖ (рис. 2.4), 

оскільки саме набряковий синдром, разом із задишкою, є домінуючими 

синдромами, що відображають еволюцію і тяжкість ураження при ХСН.  

Так визначено, що в пацієнтів із ВН ЯЖ за опитувальником MLHFQ 

тривалість набрякового синдрому була найвищою, порівняно з групами ВЗ і ВВ 

ЯЖ (4,2 проти 3,3 і 3,1 роки відповідно, p<0,05).  

Аналогічна картина змін спостерігалась і в групі ВН ПКЗ анкети MOS  

SF-36, де середня величина показника була достовірно вищою порівняно з 

іншими групами (4,1 проти 3,2 і 2,9 роки відповідно, р<0,04).  

Дещо інша ситуація виявлена під час аналізу в групах, розподілених за 

величиною ФКЗ анкети MOS SF-36: у пацієнтів із ВН ФКЗ тривалість 

набрякового синдрому достовірно перевищила лише аналогічний показник у 

групі ВВ ФКЗ (3,9 проти 3,1 роки, р=0,03). 

Аналіз основних клінічних даних обстежених пацієнтів залежно від рівня 

ЯЖ за опитувальником MLHFQ (табл. 2.5) свідчив, що в групі ВН ЯЖ 

спостерігали меншу частку хворих із супутньою АГ (64,5 проти 82,1 і 90,7 % 

відповідно, р=0,006 між групами ВН та ВВ ЯЖ). 

 Натомість, у групі ВН ЯЖ спостерігали суттєво триваліший анамнез АГ, 

порівняно з іншими групами (18,8 проти 14,3 і 13,4 роки відповідно, р<0,01). 

Така ж закономірність спостерігалась і стосовно ішемічного анамнезу (12,8 

проти 10,8 і 9,2 роки відповідно, р<0,05). Крім того, у групі ВН, порівняно з ВВ 

ЯЖ, спостерігали суттєво більшу частку випадків ФП (45,2 проти 14,0 %, 

р=0,003) і БНПГ (45,2 проти 20,9 %, р=0,03). Частота реєстрації випадків 

абдомінального ожиріння була вища серед пацієнтів із ВЗ ЯЖ, що набувало 

статистичної достовірності лише по відношенню до групи ВВ ЯЖ (64,1 проти 

41,9 %, р=0,04). 
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Рис. 2.4. Тривалість (у роках) набрякового синдрому залежно від рівня 

інтегральних показників якості життя: а) сумарного балу за опитувальником 

MLHFQ; б) фізичного компонента здоров‘я анкети  MOS SF-36; в) психічного 

компонента здоров‘я анкети  MOS SF-36. 
 

Примітка. Знаком ―*‖ позначена достовірність різниці результатів по відношенню до 

груп з ВЗ та ―#‖ — по відношенню до груп з ВВ, p<0,05 (розрахована за t-test independent by 

groups). 
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Таблиця 2.5 

Клініко-анамнезтичні параметри пацієнтів залежно від рівня якості життя 

за опитувальником MLHFQ  
 

Клініко-анамнезтичні 

параметри 

ВН ЯЖ  

(n=31) 

ВЗ ЯЖ  

(n=39) 

ВВ ЯЖ  

(n=43) 
P 

АГ (n=91) 20 (64,5 %) 32 (82,1 %) 39 (90,7 %) Р1-3=0,006 

Тривалість АГ, роки 

(від 4 до 40 років) 
18,8±1,6 14,3±0,9 13,4±0,8 

Р1-2=0,009 

Р1-3=0,001 

Ішемічний анамнез, роки 

(від 3 до 26 років) 
12,8±0,7 10,8±0,7 9,2±0,6 

Р1-2=0,045 

Р1-3=0,0005 

Перенесений ІМ  (n=48) 16 (51,6 %) 16 (41,0 %) 16 (37,2 %) НД 

2 і більше ІМ (n=9) 4 (12,9 %) 3 (7,7 %) 2 (4,7 %) НД 

Постійна ФП (n=32) 14 (45,2 %) 12 (30,8 %) 6 (14,0 %) Р1-3=0,003 

Аритмічний анамнез, 

роки (від 1 до 13 років) 
4,7±0,8 5,8±1,3 6,2±1,5 НД 

Блокади НПГ (n=37) 14 (45,2 %) 14 (35,9 %) 9 (20,9 %) Р1-3=0,03 

Ожиріння (n=56) 13 (41,9 %) 25 (64,1 %) 18 (41,9 %) Р2-3=0,04 

 

Примітка. Тут і в наступних табл.: АГ — артеріальна гіпертензія, ІМ — інфаркт 

міокарда, ФП — фібриляція передсердь, НПГ — ніжки пучка Гіса; НД — недостовірна 

різниця. 
 

Результати аналізу різних клінічних характеристик залежно від величини 

ФКЗ анкети MOS SF-36 (табл. 2.6) виявили лише достовірні міжгрупові 

відмінності в розподілі перенесеного ІМ. Так, частота реєстрації останнього 

була найвищою серед пацієнтів із ВЗ ФКЗ (59,5 проти 40,9 і 25,0 % відповідно, 

р=0,004 між групами ВЗ та ВВ ФКЗ). Отримані дані свідчили про меншу 

залежність різних клінічних характеристик від величини ФКЗ анкети MOS    

SF-36, порівняно з рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ. 

У свою чергу оцінка різних клінічних характеристик залежно від 

величини ПКЗ анкети MOS SF-36 (табл. 2.7) показала, що в групі ВВ ПКЗ 

спостерігали значно вищу частоту випадків АГ, порівняно з групою ВН ПКЗ 

(91,2 проти 72,9 %, р=0,04); значно меншу тривалість ішемічного анамнезу (9,2 

проти 11,1 і 11,9 років відповідно, р<0,05) і випадків ФП (8,8 проти 39,6 і 

32,3 %, р<0,03), порівняно з групами ВН і ВЗ ПКЗ. Тривалість ФП у пацієнтів 
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ВВ ПКЗ була достовірно меншою, порівняно з групою ВЗ ПКЗ (3,7 проти 

6,3 років, р=0,03). 

 

Таблиця 2.6 

Клініко-анамнезтичні параметри залежно від рівня фізичного компонента 

здоров’я анкети MOS SF-36  

 

Клініко-анамнезтичні 

параметри 

ВН ФКЗ 

(n=44) 

ВЗ ФКЗ 

(n=37) 

ВВ ФКЗ  

(n=32) 
P 

АГ (n=91) 34 (77,3 %) 30 (81,1 %) 27 (84,4 %) НД 

Стаж АГ, роки 

(від 4 до 40 років) 
16,0±1,2 14,2±1,0 14,3±0,9 НД 

Ішемічний анамнез, роки 

(від 3 до 26 років) 
11,2±0,7 11,0±0,7 9,8±0,7 НД 

Перенесений ІМ  (n=48) 18 (40,9 %) 22 (59,5 %) 8 (25,0 %) Р2-3=0,004 

2 і більше ІМ (n=9) 4 (9,1 %) 4 (10,8 %) 1 (3,1 %) НД 

ФП (n=32) 13 (29,5 %) 8 (21,6 %) 11 (34,4 %) НД 

Аритмічний анамнез, роки 

(від 1 до 13 років) 
5,9±0,9 4,5±1,3 5,5±1,3 НД 

Блокади НПГ (n=37) 19 (43,2 %) 10 (27,0 %) 8 (25,0 %) НД 

Ожиріння  (n=56) 21 (47,7 %) 19 (51,4 %) 16 (50,0 %) НД 

 

Таким чином, проведений аналіз клінічних даних залежно від 

інтегральних показників ЯЖ свідчив, що ВН ЯЖ за опитувальником MLHFQ, у 

певній мірі, асоціювалась із меншою частотою випадків АГ, але більш 

тривалими гіпертензивним та ішемічним анамнезами; більшою частотою 

реєстрації випадків ФП і БНПГ. Натомість, ВВ ПКЗ анкети MOS SF-36 

асоціювалась із вищою частотою випадків АГ, меншою частотою епізодів ФП, 

а також меншою тривалістю ішемічного і аритмічного анамнезів. Нами не 

отримано певних асоціацій між величиною ФКЗ анкети MOS SF-36 і різними 

клінічними характеристиками хворих. 
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Таблиця 2.7 

Клініко-анамнезтичні параметри залежно від рівня психічного компоненту 

здоров’я анкети MOS SF-36  

 

Клініко-анамнезтичні 

параметри 

ВН ПКЗ 

(n=48) 

ВЗ ПКЗ 

(n=31) 

ВВ ПКЗ 

(n=34) 
P 

АГ (n=91) 35 (72,9 %) 25 (80,6 %) 31 (91,2 %) Р1-3=0,04 

Стаж АГ, роки 

(від 4 до 40 років) 
14,8±1,1 16,2±1,0 13,9±1,0 НД 

Ішемічний анамнез, роки 

(від 3 до 26 років) 
11,1±0,6 11,9±0,8 9,2±0,8 

Р1-3=0,04 

Р2-3=0,02 

Перенесений ІМ (n=48) 19 (39,6 %) 16 (51,6 %) 13 (38,2 %) НД 

2 і більше ІМ (n=9) 4 (8,3 %) 4 (12,9 %) 1 (2,9 %) НД 

ФП (n=32) 19 (39,6 %) 10 (32,3 %) 3 (8,8 %) 
Р1-3=0,002 

Р2-3=0,02 

Аритмічний анамнез, 

роки (від 1 до 13 років) 
5,2±0,9 6,3±1,2 3,7±0,7 Р2-3=0,03 

Блокади НПГ (n=37) 18 (37,5 %) 11 (35,5 %) 8 (23,5 %) НД 

Ожиріння (n=56) 21 (43,8 %) 14 (45,2 %) 21 (61,8 %) НД 

 

Аналіз лікування, яке отримували пацієнти до включення їх у 

дослідження (табл. 2.8), свідчив, що 90 (79,7 %) осіб застосовували різні 

препарати з класу блокаторів РААС: у 47,8 % — іАПФ (еналаприл, лізиноприл, 

раміприл) і в 31,9 % — блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ (БРА) 

(лосартан, валсартан, кандесартан). 82 (72,6 %) пацієнта застосовували різні 

БАБ (бісопролол, карведилол, небіволол). Однак, лише в 27 (32,9 %) з них 

клінічно визначалось досягнення цільового рівня ЧСС. Крім того, 4 (3,5 %) 

хворих, через низький рівень АТ, для корекції ЧСС використовували івабрадин. 

І в жодному випадку нами не зареєстрований прийом комбінації БАБ та 

івабрадину відповідно до сучасних рекомендацій по лікуванню ХСН [26].  

Крім того, 60 (53,1 %) хворих приймали блокатор мінералокортикоїдних 

рецепторів — спіронолактон. При цьому, 23 (38,3 %) цих пацієнтів 

застосовували препарат епізодично в дні застосування ПД. 20 (17,7 %) пацієнтів 
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приймали тіазидні та тіазидоподібні діуретики (гідрохлортіазид, індапамід), у 

тому числі у вигляді фіксованих комбінацій з іАПФ і БРА. Крім того, усі, без 

винятку, пацієнти у зв‘язку з наявністю в них набрякового синдрому приймали 

ПД (фуросемід або торасемід). 

 

Таблиця 2.8 

Фармакотерапевтичні засоби, які отримували пацієнти  до включення їх у 

дослідження 

Фармакологічні препарати Кількість хворих (%) 

іАПФ (еналаприл, лізиноприл, раміприл) 54 (47,8 %) 

БРА (лосартан, валсартан, кандесартан) 36 (31,9 %) 

БАБ (бісопролол, карведилол, небіволол) 82 (72,6 %) 

БМР (спіронолактон) 60 (53,1 %) 

ТД та ТПД (гідрохлортіазид, індапамід) 20 (17,7 %) 

ПД (фуросемід, торасемід) 113 (100 %) 

АСК 105 (92,9 %) 

Варфарин 8 (7,1 %) 

Статини (аторвастатин, розувастатин) 66 (58,4 %) 

Дігоксин 20 (17,7 %) 

Пролонговані нітрати 47 (41,6 %) 

Івабрадин 4 (3,5 %) 

Аміодарон 10 (8,9 %) 

АК (пролонгований ніфедипін, амлодипін, 

лерканідипін) 
28 (24,8 %) 

ААБ (доксазозин) 8 (7,1 %) 

Метаболічні ЛЗ (триметазидин, мельдоній) 47 (41,6 %) 

 

Примітка. іАПФ — інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, БРА — 

блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ, БАБ — бета-адреноблокатори; БМР — блокатори 

мінералокортикоїдних рецепторів; ТД — тіазидні діуретики, ТПД —тіазидоподібні 

діуретики, ПД — петльові діуретики, АСК — ацетилсаліцилова кислота, АК — антагоністи 

кальцію, ААБ — альфа-адреноблокатори; ЛЗ ― лікарські засоби. 



 60 

Аналіз характеру діуретичної терапії наведений на рис. 2.5. 
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щоденна інтермітуюча за необхідністю

 

Рис. 2.5.  Характер діуретичної терапії на амбулаторному етапі. 

 

Як свідчать дані рис. 2.5, 28 (24,8 %) обстежених в амбулаторних умовах 

приймали ПД фуросемід і 85 (75,2 %) - торасемід (65,5 % - ТНВ і 9,7 % - ТМВ). 

Аналіз режиму амбулаторної діуретичної терапії показав, що практично 

половина 62 (54,9 %) пацієнтів отримувала щоденну діуретичну терапію. З них 

51 (82,3 %) особа приймала ТНВ і 11 (17,7 %) — ТМВ. 45 (39,8 %) пацієнтів 

застосовували ПД за інтермітуючою схемою (діуретик застосовували через 

добу; через 2 доби на 3-й; 2-а рази на тиждень). Із них 23 (56,1 %) хворих 

використовували ТНВ і 22 (43,9 %) — фуросемід. 6 (5,3 %) пацієнтів 

застосовували ПД епізодично (за необхідністю) у разі появи ознак набрякового 

синдрому до його усунення. Препаратом вибору в цих випадках був фуросемід. 

З інших лікарських засобів (табл. 2.8) 105 (92,9 %) пацієнтів приймали 

ацетилсаліцилову кислоту (АСК), 8 (7,1 %) — варфарин, 66 (58,4 %) — статини 

(74,2 % — аторвастин і 25,8 % — розувастатин), 20 (17,7 %) — дігоксин, 47 

(41,6 %) — пролонговані нітрати, 10 (8,9 %) — аміодарон, 28 (24,8 %) — 

антагоністи кальцію (пролонгований ніфедипін, амлодипін, лерканідипін), 8 

(7,1 %) — α-адреноноблокатор доксазозин і 47 (41,6 %) — метаболічні 

препарати (52,3 % —триметазидин і 47,7 % — мельдоній).  

Таким чином, аналіз амбулаторного лікування, яке отримували пацієнти 

до включення їх у дослідження продемонстрував, що більшість обстежених не 

Варіації доз: 

Фуросемід — 40-80 мг/доб 

Торасемід — 5-20 мг/доб 
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отримували терапію відповідно до сучасних рекомендацій [26; 161]. Основні 

відхилення від сучасних протоколів лікування, на нашу думку, були в тому, що: 

1) не всі хворі приймали блокатори РААС (іАПФ і БРА); 

2) не всі пацієнти отримували БАБ, не вірний режим застосування 

препаратів (у більшості випадків не досягалась цільова ЧСС); 

3) у разі не можливості досягнення цільової ЧСС на тлі застосування 

БАБ необхідна комбінація з івабрадином, яка взагалі не використовувалась на 

амбулаторному етапі; 

4) лише половина хворих використовувала блокатор 

мінералокортикоїдних рецепторів — спіронолактон, третина пацієнтів 

застосовувала препарат у не адекватному режимі; 

5) у половини пацієнтів був використаний не адекватний режим 

діуретичної терапії ПД (інтермітуючий, за необхідністю); багато пацієнтів 

використовувала фуросемід, що не є препаратом вибору в пацієнтів із ХСН за 

результатами численних досліджень [27; 29; 42; 54; 68; 86]. 

Дизайн дослідження. Відповідно до поставлених  завдань, на першому, 

аналітично-спостережному, етапі дослідження, було проведено анкетування з 

визначенням рівня інтегральних показників ЯЖ та розподіл пацієнтів на 

клінічні групи з ВН, ВЗ та ВВ рівнями інтегральних показників ЯЖ: 

сумарного балу опитувальника MLHFQ: 1-а група (ВН ЯЖ) включала 31, 2-а 

група (ВЗ ЯЖ) — 39,  3-я група (ВВ ЯЖ) — 43 пацієнта; ФКЗ анкети MOS     

SF-36: 1-а група (ВН ФКЗ) — 44, 2-а (ВЗ ФКЗ) — 37, 3-я група (ВВ ФКЗ) — 32 

хворих; ПКЗ анкети MOS SF-36: 1-а група (ВН ПКЗ) — 42, 2-а група (ВЗ ПКЗ) 

— 31 і 3-я група (ВВ ПКЗ) — 34 пацієнта. Подібний оригінальний підхід мав на 

меті дослідити асоціативні зв‘язки між рівнями показників ЯЖ та параметрами 

фізичного функціонування, структурно-функціонального стану серця, 

функціонального стану нирок, нейрогуморального та електролітно-

метаболічного статусів, а також визначити основні клініко-інструментальні 

предиктори рівня ЯЖ у пацієнтів із ХСН.  

Другий етап дослідження, експериментальний, передбачав порівняння 
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клінічної ефективності та впливу на показники ЯЖ пацієнтів із ХСН різних 

варіантів діуретичної терапії торасемідом у 3 паралельних, зіставлених за 

основними клініко-демографічними показниками та параметрами ЯЖ групах 

лікування. 

До 1-ї групи лікування увійшло 38 (33,6 %) хворих, яким була призначена 

ІТ ТНВ (прийом препарату через 1—2 доби або 2—3 доби підряд із наступною 

перервою на 1—2 доби, тривалість перерви на власний розсуд пацієнтів), до 2-ї 

— 37 (32,8 %) хворих, які отримували ЩТ ТНВ, до 3-ї — 38 (33,6 %) хворих, 

яким призначили ЩТ ТМВ. Ефективну дозу та оптимальний режим 

застосування діуретика вибирали індивідуально в кожному конкретному 

випадку. Як підтримуючу розглядали мінімальну ефективну дозу препарату, 

яка б дозволяла зберігати стан еуволемії.  

Окрім діуретичної, всім пацієнтам була призначена базова терапія ІХС, 

ускладненої ХСН відповідно до сучасних протоколів лікування та з 

урахуванням наявності в них коморбідних станів (ГХ та ФП) [26; 160]. З метою 

зменшення можливого конфаундингу на результати дослідження використання 

препаратів інших груп, схему лікування пацієнтів намагались максимально 

стандартизувати: в якості пріоритетного БАБ був обраний бісопролол, ІАПФ — 

раміприл, БРА — валсартан, антагоніста мінералокортикоїндих рецепторів — 

еплеренон, статину — аторвастатин. Оцінку стану хворих та ефективності 

лікування проводили кожні 3-4 тижні протягом 6 місяців спостереження. 

 

2.2. Характеристика методів дослідження 

Загально-клінічне обстеження пацієнтів проведено з метою верифікації 

або підтвердження діагнозу ХСН ішемічної етіології, виявлення супутньої 

патології, а також визначення показань та протипоказань до включення 

пацієнтів у дослідження. 

Шляхом детального опитування пацієнта та ретроспективного вивчення 

медичної документації з‘ясовували наступні анамнестичні дані:  наявність та 

тривалість ішемічного, гіпертонічного, аритмічного та набрякового анамнезів; 
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наявність коморбідних станів; результати попередніх клініко-інструментальних 

обстежень пацієнта; лікувальний анамнез (характер та тривалість діуретичної 

терапії, прийом інших лікарських засобів, дотримання призначеного лікування). 

Оцінка об‘єктивного статусу пацієнта проводили за стандартним 

алгоритмом. Клінічний діагноз ІХС та ХСН визначався відповідно до діючих 

рекомендацій [26; 109; 157; 161]. Крім того, під час фізикального обстеження 

пацієнтів визначали та розраховували ряд антропометричних показників (зріст, 

маса, обхват талії, ІМТ, площа поверхні тіла, рівень АТ), що мають значення для 

виявлення надлишкової ваги, типу ожиріння, оцінки деяких морфологічних 

параметрів серця та динамічного контролю за станом пацієнта під час лікування. 

Вимірювання АТ виконували за методом Короткова в положенні сидячи на обох 

руках за допомогою тонометра Rossmax GB 102 (Швейцарія). Повторні 

вимірювання АТ виконували на руці, де початкові показники були вищі [101].  

Визначення показників ЯЖ пацієнтів із ХСН проводили шляхом 

анкетування. Для підвищення достовірності результатів ми одночасно 

використовували загальний та хвороб-специфічний опитувальники [30].  

В якості загальної анкети обрали адаптовану для української популяції 

скорочену форму опитувальника MOS SF-36 [113]. Вона містить 36 запитань 

розподілених на 8 субшкал: фізичне функціонування (Physical Functioning — PF); 

рольове функціонування, зумовлене фізичним станом (Role-Physical Functioning — 

RP); інтенсивність болю (Bodily pain — BP); загальний стан здоров‘я (General 

Health — GH); життєва активність (Vitality — VT); соціальне функціонування 

(Social Functioning — SF); рольове функціонування, зумовлене емоційним станом 

(Role-Emotional — RE); психічне здоров‘я (Mental Health — MH). 

Розрахунки дають значення кожної субшкали від 0 до 100 балів, при 

цьому, вища оцінка вказує на вищий рівень ЯЖ, а 100 балів відображає стан 

повного здоров‘я (табл. 2.9). Сума показників субшкал розрахована на оцінку 

інтегральних показників ФКЗ та ПКЗ за останні 4 тижні [176]. 

В якості хвороб-специфічної анкети, що дозволяє провести інтегральну 

оцінку впливу саме ХСН на ЯЖ пацієнтів, обрали опитувальник MLHFQ. Ця 
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анкета містить 21 питання, що відображають різні варіанти впливу ХСН на 

життя пацієнтів впродовж останніх 4 тижнів. Оцінку проводили за 6-бальною 

шкалою Р. Лікерта (1932), де 0 — відсутність симптому, а 5 — максимальний 

ступінь його вираженості. Відповідно, найбільший сумарний бал (105) 

відповідав найгіршій ЯЖ, тоді як 0 — найкращій [30; 163]. 

 

Таблиця 2.9 

Принципи розрахунку показників за опитувальником MOS SF-36 

 

Субшкали Запитання 

Мінімальне та 

максимальне 

значення 

Можливий 

діапазон 

значень 

Загальний 

показник 

Фізичне 

функціонування 

(PF) 

3а, 3б, 3в, 3г, 

3д, 3е, 3ж, 3з, 

3и, 3к 

10—30 20 

Ф
із

и
ч
н

и
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т 

зд
о
р
о

в
‘я

 (
Ф

К
З
) 

Рольове (фізичне) 

функціонування 

(RP) 

4а, 4б, 4в, 4г 4—8 4 

Біль (BР) 7, 8 2—12 10 

Загальне здоров‘я 

(GH) 

1, 11а, 11б, 

11в, 11г 

5—25 20 

Життєздатність 

(VT) 

9а, 9д, 9ж, 9и 4—24 20 

П
си

х
іч

н
и

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

зд
о
р
о

в
‘я

 (
П

К
З
) Соціальне 

функціонування 

(SF) 

6, 10 2—10 8 

Емоційне 

функціонування 

(RE) 

5а, 5б, 5в 3—6 3 

Психологічне 

здоров‘я (MH) 

9б, 9в, 9г, 9е, 

9з 

5—30 25 

 

Примітки:   

         1. В пунктах 6, 9а, 9д, 9г, 9з, 10, 11 проводився зворотній підрахунок значень.  

          2. Значення показників шкал розраховувалися за формулою [32]:  

[(реальне значення показника)–(мінімально можливе значення показника)]:(можливий 

діапазон значень)×100. 

 

Крім того, для порівняння суб‘єктивної переносимості різних варіантів 

діуретичної терапії торасемідом на 6-му місяці лікування, за допомогою 100 мм 
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ВАШ визначався індекс комфортності (ІК) діуретичної терапії. Пацієнту 

пропонували на відрізку з позначками від 0 до 100 відмітити ступінь впливу 

запропонованого варіанту діуретичної терапії на його звичний спосіб життя. 

Так, відмітка «0» на ВАШ демонструвала, що даний варіант діуретичної терапії 

мав суттєвий негативний вплив на звичний спосіб життя пацієнта. Тоді як, 

відмітка «100» показувала, що запропонований варіант діуретичної терапії 

переноситься абсолютно комфортно і не впливає на життя пацієнта. 

Для об‘єктивізації діагнозу ХСН, оцінки рівня біомеханічного стресу та 

динамічного контролю за станом пацієнтів у процесі лікування, згідно сучасних 

рекомендацій, усім хворим визначали плазмовий рівень NT-proBNP на 

вихідному рівні та 6-му місяці лікування.  Для цього в пацієнтів відбирали 

зразки крові, центрифугували та заморожували при –20°С до моменту 

виконання досліджень. Рівень біомаркера визначали на імуноферментному 

аналізаторі-фотометрі Labline 020 із використанням діагностичних наборів 

«Biomedica» (Австрія). Отримані результати інтерпретували згідно діючих 

Національних та Європейських рекомендацій [26; 161]. 

Для оцінки функціонального стану нирок у пацієнтів із ХСН, визначали 

плазмовий рівень креатиніну, величину ШКФ, а також наявність та рівень 

альбумінурії. 

Плазмовий рівень креатиніну оцінювали методом Яффе за допомогою 

колориметра фотоелектричного концентраційного (КФК-2, Росія) і набору 

реактивів  PLIVA-Lachema (Чеська Республіка). Верхньою межею референтних 

значень креатиніну в чоловіків вважали показник 115 мкмоль/л, у жінок — 107 

мкмоль/л [67].   

Величину ШКФ визначали розрахунковим методом за формулою CKD-EPI 

(табл. 2.10). Функція нирок вважали зниженою при рівні ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73 м
2
) 

[137]. ШКФ не визначали у пацієнтів із нестандартною масою тіла (ампутація 

кінцівки), вираженим ожирінням (ІМТ ˃40 кг/м
2
) чи схудненням (ІМТ ˂15 кг/м

2
), 

а також вегетаріанців. Оскільки в цих випадках, використання розрахункових 

методів визначення ШКФ вважається некоректним [137]. 
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Таблиця 2.10 

Формули CKD-EPI для розрахунку швидкості клубочкової фільтрації 

 

Раса Стать SCr ⃰, мг/100 мл ⃰ ⃰ Формула 

Б
іл

а 

 
 Ж

ін
о
ч

а 

 
≤ 0,7 144х(0,993)

вік, роки
×(SCr/0,7)

-3,28
 

˃ 0,7 144х(0,993)
вік, роки

×(SCr/0,7)
-1,210

 

Ч
о

л
о

в
іч

а ≤ 0,9 141х(0,993)
вік, роки

×(SCr/0,7)
-0,412

 

˃ 0,9 144х(0,993)
вік, роки

×(SCr/0,7)
-1,210

 

 

Примітки: *SCr – концентрація креатиніну в сироватці крові. 

**SCr, мг/100мл = (SCr, мкмоль/л)×0,0113. 

 

Рівень альбуміну в добовій порції сечі оцінювали імуноферментним 

методом за допомогою аналізатора-фотометра «Labline 020» (Австрія) та 

набору «Альбумін-ІФА» (НВЛ «Гранум», Україна). Екскрецію альбуміну до 

30 мг/добу вважали нормо альбумінурією, від 30 до 300 мг/добу — 

мікроальбумінурією (МАУ), ˃300 мг/добу — протеїнурією [137]. 

Для оцінки електролітно-метаболічного статусу пацієнтів із ХСН 

визначали плазмові рівні сечової кислоти, калію та натрію. 

Рівень сечової кислоти в сироватці крові оцінювали кількісним 

колориметричним методом за допомогою набору реактивів «Мочевая кислота-

АГАТ»  («АГАТ-Мед», Росія) та приладу КФК-2. Референтні значення сечової 

кислоти складали для чоловіків — 240—420 мкмоль/л, для жінок — 160—

360 мкмоль/л [67]. 

Також за допомогою калориметричного методу визначали плазмові рівні 

К
+
 і Na

+
. Нормативними показниками K

+
 вважали — 3,5—5 ммоль/л, Na

+
 — 

135—145 ммоль/л [67].  

Толерантність до фізичних навантажень пацієнтів визначали на вихідному 

рівні та під час лікування за допомогою стрес-тесту із 6-хвилинною ходьбою.  

Абсолютними протипоказами до проведення стрес-тесту вважали 

захворювання опорно-рухової системи, що перешкоджали її виконанню, 

відносними — початкову ЧСС ˂50 уд./хв та ˃120 уд./хв, а також систолічний 
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АТ ˃180 мм рт. ст. та/або діастолічний АТ ˃120  мм рт. ст. [138]. 

До початку тесту кожному пацієнту пояснювали його методику. Пробу 

виконували в розміченому через 1 м прямому коридорі лікувального закладу. 

Хворий самостійно обирав швидкість ходьби, що дозволила йому пройти 

максимально можливу відстань за 6 хв. Під час тесту дозволяли сповільнювати 

темп, зупинятись і відновлювати рух, якщо пацієнт втомився або у нього 

з‘явились неприємні відчуття, при цьому відлік часу не зупиняли. 

Показами до негайного припинення тесту були: 1) біль у ділянці серця; 2) 

поява сильної задишки; 3) судоми в нижніх кінцівках; 4) порушення рівноваги; 

5) запаморочення; 6) різка блідість шкірних покривів; 7) зниження насичення 

крові киснем до 86 % (у разі контролю проби пульсоксиметром) [138]. 

Під час проведення проби визначали наступні параметри: 

1) фактичну відстань, яку подолав пацієнт під час  ПШХ (м); 

2) належну відстань ПШХ, яку розраховували за формулами: 

               — для  чоловіків: НВ ПШХ (м)=1140–5,61×ІМТ–6,94×В; 

               — для жінок: НВ ПШХ=1017–6,24×ІМТ–5,83×В, де 

НВ ПШХ — належна відстань проби із 6-хвилинною ходьбою; В — вік, 

роки; ІМТ — індекс маси тіла, кг\м
2
;  

3) індекс толерантності до фізичного навантаження (ІТФН) визначали як 

співвідношення фактичної до належної відстані ПШХ; 

4) ступінь задишки під час проби за модифікованою шкалою Борга 

(табл. 2.11); 

5) ЧСС та рівень АТ до початку проведення тесту та безпосередньо після 

його завершення; 

6) величину ФК ХСН визначали згідно таблиці 2.12 [108]. 

Останній показник враховували під час встановлення клінічного діагнозу, 

тому його окремо не аналізували. 

Оцінку та контроль під час лікування серцевого ритму, ЧСС, порушень 

реполяризаційних процесів та провідності виконували за допомогою ЕКГ у 12 

стандартних відведеннях за загальноприйнятою методикою. Ознакою 
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гіпертрофії ЛШ вважався індекс Соколова-Лайона (SV1+RV5 або RV6)  >35 мм. 

 

Таблиця 2.11 

Модифікована шкала оцінки ступеня тяжкості відчуттів за Боргом 

 

Відчуття під час фізичного навантаження Кількість балів 

Відсутні 

Ледь помітні 

Дуже слабкі 

Слабкі 

Середні 

Помірно сильні 

Сильні  

Дуже сильні 

Майже максимальні 

Максимальні (нестерпні) 

0 

0,5 

1 

2 

3 

4 

5; 6 

7; 8; 9 

10 

11 

 

Таблиця 2.12 

Відповідність подоланої дистанції під час проби з 6-хвилинною ходьбою 

величині функціонального класу хронічної серцевої недостатності за 

NYHA  і параметрам споживанню кисню 

 

ФК за NYHA Фактична дистанція ПШХ, м 
Споживання  О2 (VO2 max), 

мл/(кг·хв) 

0 

I 

II 

III 

IV 

>551 

426-550 

301-425 

151-300 

<150 

>22,1 

18,1-22,0 

14,1-18,0 

10,1-14,0 

<10 

 

Структурно-функціональний стан серця оцінювали за допомогою 

трансторакальної ЕхоКГ на ультразвуковому діагностичному сканері              

«HI VISION AVINS» («HITACHI», Японія). Дослідження виконували в 

одномірному (М-режим), двомірному (В-режим) та допплерівському режимах 

сканування за загальноприйнятою  методикою [38; 167]. 
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У М- та В-режитмах проводили вимірювання лінійних розмірів: діаметру 

аорти (ДА), кінцево-діастолічних розмірів лівого та правого передсердь, 

правого шлуночка (ПШ), КСР та КДР ЛШ, діастолічної товщини міокарда 

задньої стінки ЛШ (ТМд) та міжшлуночкової перетинки, кінцево-діастолічний 

та кінцево-систолічний об‘єми (КДО та КСО, відповідно) ЛШ. 

Сегментарну  скоротливість  ЛШ  оцінювали згідно з 16-сегментною 

моделлю  будови. Для  кількісної  оцінки скоротливості визначали рухомість 

кожного сегмента ЛШ у балах від 1 до 5, де 1 бал відповідав нормокінезії, 2 — 

гіпокінезії, 3 — акінезії, 4 — дискінезії і 5 балів — аневризма. Далі 

розраховували індекс асинергії як відношення загальної суми балів                   

16 сегментів до кількості сегментів (16) [86]. 

Фракція викиду (ФВ) ЛШ визначалась за модифікованим методом 

Сімпсона і розраховувалась за формулою [86]: 

ФВ ЛШ=(КДО ЛШ–КСО ЛШ)/КДО ЛШ×100%, 

де КДО і КСО ЛШ – кінцево-діастолічний та кінцево-систолічний об‘єми ЛШ.  

Відповідно до сучасних Національних та Європейських рекомендацій  

ФВ ЛШ ≥50 % оцінювали як збережену, 40—49 % — помірно знижену та ≤40 % 

— знижену [26; 161]. 

Масу міокарда ЛШ (ММЛШ) визначали за формулою Penn Convention [14]: 

ММЛШ (г)=1,04×((КДР+TЗС+ТМШП)3–КДР3)–13,6, 

де КРД — кінцево-діастолічний розмір ЛШ, см, ТЗС — товщина задньої 

стінки ЛШ, см, ТМШП — товщина міжшлуночкової перетинки, см. 

Індекс маси міокарда лівого шлуночка (іММЛШ) розраховували як 

відношення маси міокарда ЛШ (г) до площі поверхні тіла (м
2
). В якості 

критерію гіпертрофії ЛШ використовували значення іММЛШ ≥115 г/м
2
 у 

чоловіків і ≥95 г/м
2
 ― у жінок [88; 161]. 

Тип структурно-геометричного ремоделювання ЛШ (нормальний, 

ексцентрична гіпертрофія, концентрична гіпертрофія, концентричне 

ремоделювання) визначали у відповідності до принципів A. Genau (1992) за 

показником іММЛШ і відносної товщина стінок (ВТС) ЛШ, розрахованої за 
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формулою: 

ВТС (%)=(Тмшпд+Тзсд)×100/КДР, 

де Тмшпд — товщина міжшлуночкової перетинки діастолічна, Тзсд — 

товщина задньої стінки лівого шлуночка діастолічна, КДР — кінцевий 

діастолічний розмір лівого шлуночка [142]. 

Функціональний стан ЛШ при різних його геометричних моделях 

оцінювався за відношення  КДО/ММЛШ (мл/г). Збільшення даного показника 

˃1,1 мл/г свідчить про неспроможність гіпертрофії ЛШ компенсувати 

збільшення його об‘єму [71]. 

За допомогою ЕхоКГ у допплерівському режимі з кольоровим 

картуванням визначали наявність та ступінь клапанної регургітації, а також 

вимірювали швидкості раннього (Vе) та пізнього трансмітральних потоків (Vа) 

(м\с), їх співвідношення (Vе\Vа), час уповільнення раннього наповнення ЛШ 

(DT) та час ізоволюмічного розслаблення ЛШ (IVRT) (мс). За співвідношенням 

даних показників визначався тип діастолічної дисфункції: нормальний, 

рестрективний чи псевдонормальний [150]. 

 

2.3. Методи статистичної обробки даних 

Статистичний аналіз отриманих результатів виконували за допомогою 

пакету прикладних програм для обробки біологічної та медичної інформації в 

системі «STATISTICA 7.0» (StatSoft. Inc., США). Обробку результатів 

здійснювали за допомогою програм ―Microsoft Excel‖ та «STATISTICA 7.0» 

(StatSoft, Inc.) [89]. 

Показники, які характеризували частоту ознаки у вибірці відображали у 

вигляді %, кількісні показники представляли як середнє значення (М) ± 

стандартне відхилення (S) та медіана (інтерквартильний розмах). Нормальність 

розподілу визначали за допомогою критеріїв Шапіро-Уілка та Колмогорова-

Смірнова. Викладення результатів виконували за допомогою методики 

параметричної і непараметричної статистики.  

Достовірність  різниць  при  порівнянні  2-х  груп  кількісних  показників 
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визначали  за  t-критерієм Ст‘юдента для незалежних  вибірок (t-test independent 

by groups) та критерієм Краскела-Уолісса для медіан вибірок (Kruskal-Wallis 

ANOVA & Median test for all groups). 

З метою визначення наявності, напрямку і сили зв‘язку між двома  

ознаками  проводили  кореляційний  аналіз.  При  дослідженні  кореляційних 

зв‘язків  між  кількісними показниками  використовували  параметричний  

кореляційний  аналіз  за  Пірсоном (χ
2
), а  при дослідженні  кореляційних 

зв‘язків  між  кількісними та якісними величинами — непараметричний 

кореляційний аналіз за Спірменом  (Spearman Rank Order Correlation). 

Якщо значення коефіцієнта кореляції знаходилось в інтервалі від -1 до 0, 

робили  висновок про негативну, від 0 до 1 - про позитивну кореляцію. При 

значенні  коефіцієнта кореляції ≤0,25 кореляційний зв'язок оцінювали як 

слабкий, від 0,26 до 0,74 - помірної (середньої) сили, при значенні коефіцієнта  

≥0,75 - як сильний. 

Розподіл показників ЯЖ та ряду інших клініко-інструментальних 

параметрів на градації здійснювали шляхом варіаційного аналізу. Низький 

рівень показника визначали як ≤25 перцентиль у разі прямого і як ≥75 

перцентиль — у разі зворотного зв‘язку відповідно; високий — як ≥75 

перцентиль у разі прямого і як ≤25 перцентиль — у разі зворотного зв‘язку 

відповідно. Задовільний рівень показника складав діапазон значень — (25 

перцентиль+1)—(75 перцентиль–1). 

Пошук незалежних предикторів рівня ЯЖ у пацієнтів із ХСН здійснювали 

шляхом непараметричного кореляційного аналізу Кендалла і побудови 

множинної лінійної покрокової регресії між показниками ЯЖ і різними клініко-

інструментальними параметрами. 

Оцінку достовірності зміни кількісних показників у групах лікування 

впродовж всього терміну спостереження здійснювали за  t-критерієм Ст‘юдента  

для зв‘язаних виборок (t-test for Dependent Samples), а міжгрупове порівняння 

динаміки кількісних показників під час лікування — за t-критерієм Ст‘юдента 

для не зв‘язаних виборок (t-test for Іndependent Samples). 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД 

РІВНЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ 

 

3.1. Фізичне функціонування пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю залежно від рівня інтегральних показників якості життя 

Із метою визначення об‘єктивних показників фізичного функціонування 

усім пацієнтам із ХСН, включеним у дослідження, проводили пробу з 6-

хвилинною ходьбою (ПШХ).  

Аналіз результатів ПШХ у групах ЯЖ за опитувальником MLHFQ (табл. 

3.1) виявив тенденцію до зростання величини подоланої під час стрес-тесту 

дистанції від групи ВН до групи ВВ ЯЖ (294, 361 і 394 м відповідно, р<0,03). 

Величина індексу толерантності до фізичних навантажень (ІТФН) у групі ВВ 

ЯЖ теж виявилася вищою, ніж в інших групах порівняння (0,64 проти 0,57 та 

0,52 відповідно, р˂0,04).  

Аналіз ступеня задишки під час стрес-тесту, показав найвищий показник 

серед пацієнтів із ВН ЯЖ. Він достовірно переважав аналогічний параметр в 

інших групах (5 проти 4 відповідно, р˂0,02).  

За величиною приросту ЧСС та систолічного АТ у групах ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ суттєвих відмінностей не знайдено (р˃0,05).  

Загалом, можна констатувати існування певної асоціації між рівнем ЯЖ, 

визначеним за опитувальником MLHFQ, та параметрами толерантності до 

фізичного навантаження за ПШХ, що характеризується зростанням подоланої 

під час тесту дистанції, ІТФН та зменшенням задишки відповідно до 

збільшення рівня ЯЖ. 

Цікавою, з клінічної точки зору, є поширеність епізодів зниження АТ на 

тлі ПШХ у групах порівняння. Подібний тип реакції серцево-судинної системи 
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на фізичне навантаження оцінюється як патологічний, вказує на виснаження 

адаптаційних механізмів і є несприятливою прогностичною ознакою [9]. 

 

Таблиця 3.1 

Параметри проби з 6-хвилинною ходьбою в пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю залежно від рівня якості життя за 

опитувальником MLHFQ  
 

Параметри ПШХ 
ВН ЯЖ  

(n=31) 

ВЗ ЯЖ  

(n=39) 

ВВ ЯЖ  

(n=43) 
Р 

Дистанція, м 
294  

(225; 354) 

361  

(271; 410) 

394 

(343; 417) 

Р1-2=0,02 

Р1-3<0,0001 

Р2-3=0,03 

ІТФН 
0,52  

(0,38; 0,66) 

0,57 

(0,45; 0,67) 

0,64 

(0,55; 0,69) 

Р1-2=0,14 

Р1-3=0,01 

Р2-3=0,03 

Ступінь задишки
3
, бали 5 (4; 7) 4 (3; 5) 4 (3; 5) 

Р1-2=0,01 

Р1-3=0,002 

Р2-3=1,00 

Приріст ЧСС,  уд./хв 53 (42; 63) 53 (43; 60) 47 (38; 57) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,23 

Р2-3=0,18 

Приріст САТ,  мм рт. ст. 29 (16; 42) 33 (17; 43) 29 (19; 41) 

Р1-2=0,98 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,96 
 

 

Примітки:  

1. ВН, ВЗ і ВВ ЯЖ — відносно низька, відносно задовільна і відносно висока якість 

життя. 

2. Тут і в наступних табл.: ПШХ — проба з 6-хвилинною ходьбою; ІТФН — індекс 

толерантності до фізичних навантажень; ЧСС — частота серцевих скорочень; CАТ — 

cистолічний артеріальний тиск. 

3. Достовірність різниці результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA & Median 

test for all groups. 
 

Аналіз частоти випадків зниження АТ у групах ЯЖ за опитувальником 

MLHFQ (рис. 3.1.) не виявив достовірної міжгрупової різниці (р˃0,10). 

Отже загалом можна констатувати відсутність зв'язку між частотою 

випадків гіпотензивної реакції та рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ. 
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Рис. 3.1. Частота зниження артеріального тиску (у %) на тлі проби з          

6-хвилинною ходьбою залежно від рівня якості життя за опитувальником 

MLHFQ.  

Примітка. Достовірність різниці % розрахована за критерієм χ
2
. 

 

Таблиця 3.2 

Параметри проби з 6-хвилинною ходьбою в пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю залежно від фізичного компонента здоров’я 

анкети MOS SF-36 

Параметри ПШХ 
ВН ФКЗ 

(n=44) 

ВЗ ФКЗ 

(n=37) 

ВВ ФКЗ  

(n=32) 
P 

Дистанція, м 
309 

(266; 393) 

364 

(254; 412) 

389 

(359; 412) 

Р1-2=0,01 

Р1-3=0,0004 

Р2-3=0,04 

ІТФН 
0,54 

(0,47; 0,66) 

0,59 

(0,50; 0,68) 

0,64 

(0,55; 0,69) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,008 

Р2-3=0,03 

Ступінь задишки, бали 5 (3; 6) 4 (3; 5) 3 (3; 4) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,01 

Р2-3=0,04 

Приріст ЧСС,  уд./хв 48 (38; 63) 52 (42; 56) 56 (43; 60) 

Р1-2=0,16 

Р1-3=0,03 

Р2-3=0,08 

Приріст САТ,  мм рт. ст. 24 (17; 35) 30 (17; 48) 37 (16; 43) 

Р1-2=0,31 

Р1-3=0,04 

Р2-3=0,11 

Примітки:  

1. ВН, ВЗ і ВВ ФКЗ — відносно низький, відносно задовільний і відносно високий 

фізичний компонент здоров‘я. 

2. Достовірність різниці результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA & Median 

test for all groups. 

р>0,10 
% 
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Аналіз результатів ПШХ залежно від рівня ФКЗ анкети MOS SF-36 (табл. 

3.2) показав, що відстань, подолана пацієнтами, та ІТФН зростали від групи ВН 

ФКЗ до групи ВВ ФКЗ (від 309 до 394 м та від 0,54 до 0,64 відповідно, р˂0,04). 

Натомість, ступінь задишки за модифікованою шкалою Борга виявила зворотну 

тенденцію до зменшення з 5 балів у групі ВН ФКЗ до 3 балів у групі ВВ ФКЗ 

(р˂0,05). 

Результати аналізу величини приросту ЧСС та систолічного АТ на тлі 

стрес-тесту показав достовірно вищі показники в пацієнтів із ВВ ФКЗ, 

порівняно з групою ВН ФКЗ (56 проти 48 уд./хв та 37 проти 24 мм рт. ст. 

відповідно, р˂0,05).  

Отже, загалом слід констатувати існування певної асоціації між 

показниками ПШХ та рівнем ФКЗ анкети MOS SF-36, що характеризується 

поліпшенням параметрів фізичного функціонування пацієнтів відповідно до 

зростання рівня ФКЗ.  

Визначення частоти епізодів зниження АТ на тлі ПШХ у групах ФКЗ 

анкети MOS SF-36 (рис. 3.2), виявило достовірно вищі показник серед пацієнтів 

із ВН ФКЗ порівняно з групами ВЗ та ВВ ФКЗ (34,1 проти 10,8 та 9,4 % 

відповідно, р˂0,014).  

Отже, отримані дані свідчать про певний зв'язок зростання частоти 

випадків дизадаптивної реакції АТ  на тлі стрес-тесту з ВН рівнем ФКЗ анкети 

MOS SF-36. 

Результати аналізу показників ПШХ залежно від ПКЗ анкети MOS SF-36 

(табл. 3.3) виявили, що величина подоланої дистанції у групі ВВ ПКЗ 

переважає аналогічний показник у групі ВН ПКЗ (394 проти 326 м, р=0,02). 

Натомість, щодо величини ІТФН, ступеню задишки за модифікованою 

шкалою Борга, приросту ЧСС та систолічного АТ на тлі стрес-тесту між 

групами, розподіленими за величиною ПКЗ, суттєвої різниці не виявлено 

(р˃0,05). 

Отже, слід відзначити, що отримані дані вказують про певний зв'язок 

рівня ПКЗ лише з показником подоланої під час ПШХ дистанції.  
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Рис. 3.2. Частота зниження артеріального (у %) на тлі проби з 6-хвилинною 

ходьбою залежно від фізичного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36. 

Примітки:  1. Достовірність різниці % розрахована за критерієм χ2. 

2. Знаком ―#‖ позначена достовірність по відношенню до групи ВН ФКЗ. 
 

Таблиця 3.3 

Параметри проби з 6-хвилинною ходьбою в пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю залежно від психічного компонента здоров’я 

анкети MOS SF-36 
 

Параметри ПШХ 
ВН ПКЗ 

(n=48) 

ВЗ ПКЗ 

(n=31) 

ВВ ПКЗ 

(n=34) 
P 

Дистанція, м 
326 

(284; 393) 

360 

(251; 410) 

390 

(338; 422) 

Р1-2=0,40 

Р1-3=0,02 

Р2-3=0,05 

ІТФН 
0,56 

(0,49; 0,66) 

0,59 

(0,49; 0,69) 

0,63 

(0,53; 0,68) 

Р1-2=0,82 

Р1-3=0,24 

Р2-3=0,78 

Ступінь задишки, бали 5 (3; 6) 4 (3; 5) 4 (3; 5) 

Р1-2=0,11 

Р1-3=0,08 

Р2-3=1,00 

Приріст ЧСС,  уд./хв 50 (40; 65) 55 (50; 63) 46 (38; 56) 

Р1-2=0,12 

Р1-3=0,35 

Р2-3=0,009 

Приріст САТ,  мм рт. ст. 28 (17; 39) 32 (17; 43) 30 (17; 42) 

Р1-2=0,61 

Р1-3=0,98 

Р2-3=0,90 
 

Примітки:  

1. ВН, ВЗ і ВВ ПКЗ – відносно низький, відносно задовільний і відносно високий 

психічний компонент здоров‘я. 

2. Достовірність різниці результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA & Median 

test for all groups. 

р=0,014 

% 

р=0,012 
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Крім того, аналіз частоти реєстрації епізодів зниження АТ на тлі ПШХ 

залежно від рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 3.3) не виявив достовірної 

міжгрупової різниці (р˃0,15). 

Отже, отриманий результат не дозволяє говорити про існування 

асоціативних зв‘язків між частотою випадків гіпотензивної реакції на тлі стрес-

тесту та рівнем ПКЗ анкети MOS SF-36. 
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Рис. 3.3. Частота зниження артеріального тиску (у %) на тлі проби з         

6-хвилинною ходьбою залежно від психічного компонента здоров‘я анкети 

MOS SF-36. 

Приміткa.  Достовірність різниці % розрахована за критерієм χ
2
. 

 

3.2. Cтруктурно-функціональні параметри серця пацієнтів із 

хронічною серцевою недостатністю залежно від інтегральних показників 

якості життя  

Результати аналізу ЕхоКГ-показників залежно від рівня ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ (додаток Б) демонстрували принципові відмінності в 

структурно-функціональних параметрах серця пацієнтів із ВН ЯЖ, порівняно з 

іншими групами, а саме достовірно більші величини КДР (64 проти 60 і 59 мм 

відповідно, р<0,03), КДО (276 проти 242 і 234 мл відповідно, р<0,03), КСР     

(50 проти 46 і 45 мм відповідно, р<0,009), КСО (166 проти 140 і 134 мл 

відповідно, р<0,009), іММЛШ (189 проти 165 і 144 г/м
2
 відповідно, р<0,02) і ДА 

(38 проти 36 і 36 мм відповідно, р<0,03), а також, порівняно з групою ВВ ЯЖ, 

р>0,15 
% 
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більші розміри ЛП (49 проти 44 мм, р=0,002), ТМд (13 проти 12 мм, р=0,04) і 

меншу величину ФВглоб (39 % проти 44 %, р=0,0005).  

Отже, загалом слід констатувати існування певного зв‘язку рівня ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ та ЕхоКГ-показників, що виявляється в асоціації 

більш тяжких структурно-функціональних змін серця пацієнтів з ВН рівнем 

ЯЖ. 

Аналіз частоти виявлення випадків із проміжною та зниженою ФВ ЛШ 

залежно від рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ (рис. 3.4.) свідчив, що в 

групах ВЗ та ВВ ЯЖ суттєво переважають пацієнти із проміжним зниженням 

ФВ (74,4 проти 25,6 % та 83,7 проти 16,3 % відповідно, р˂0,0001). Натомість, у 

групі ВН ЯЖ співвідношення осіб із різними градаціями ФВ була майже 

однаковою (р=0,79). Крім того, міжгрупове порівняння виявило перевагу групи 

ВН ЯЖ за частотою виявлення випадків зі зниженою ФВ (р˂0,03). 

Зважаючи на вище зазначені результати, слід відзначити, що в пацієнтів із 

ХСН ВН ЯЖ за опитувальником MLHFQ певним чином асоційована із 

зростанням частоти випадків зі зниженою ФВ ЛШ. 
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Рис. 3.4. Частота реєстрації випадків із проміжною та зниженою фракцією 

викиду лівого шлуночка залежно від рівня якості життя за опитувальником 

MLHFQ (у %). 
 

        Примітка. Достовірність різниці % у групах і між групами розрахована за критерієм χ
2
. 

% 

P1-2=0,02 

Р1-3=0,001 

Р2-3=0,29 

P=0,79 P<0,0001 P<0,0001 
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Визначення розподілу різних типів структурно-геометричного 

ремоделювання ЛШ залежно від рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ         

(рис. 3.5) показало, що частка ексцентричної та концентричної гіпертрофії ЛШ 

у групах порівняння складає: 61,3 проти 38,7 %, 56,4 проти 43,6 % та 51,2 проти 

48,8 % відповідно, що не досягло достовірної різниці (р˃0,05). Міжгруповий 

аналіз теж не показав достовірності в розподілі типів структурно-

геометричного ремоделювання ЛШ залежно від рівня ЯЖ за опитувальником 

MLHFQ (р>0,30). 
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38,7

Концентрична ГЛШ

Ексцентрична ГЛШ
 

43,6 

56,4 

 

48,8

51,2

 
 

Рис. 3.5. Розподіл різних типів структурно-геометричного ремоделювання 

лівого шлуночка залежно від рівня якості життя за опитувальником MLHFQ 

(у %). 

Примітки: 

1. ГЛШ – гіпертрофія лівого шлуночка. 

2. Достовірність різниці % між різними типами структурно-геометричного 

ремоделювання в групах розрахована за критерієм χ
2
. 

3. Міжгруповий розподіл % концентричної і ексцентричної ГЛШ не виявив 

статистичної достовірності за критерієм χ
2
 (р>0,30). 

1. Відносно низька ЯЖ (n=31) 

 
2. Відносно задовільна ЯЖ (n=39) 

 

3. Відносно висока ЯЖ (n=43) 
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Відповідно, слід констатувати відсутність чіткої асоціації між рівнем ЯЖ 

за опитувальником MLHFQ та характером структурно-геометричного 

ремоделювання ЛШ (р>0,30). 
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Рис. 3.6. Розподіл типів діастолічного трансмітрального кровотоку 

залежно від рівня якості життя за опитувальником MLHFQ (у %). 
 

Примітки: 

1. Тип діастолічного трансмітрального кровотоку розрахований лише в пацієнтів із 

нормальним синусовим ритмом. 

2. Достовірність різниці % між різними типами діастолічного трансмітрального 

кротоку в групах розрахована за критерієм χ
2
. 

3. Міжгруповий розподіл % різних типів діастолічного трансмітрального кровотоку не 

виявив статистичної достовірності (р>0,10). 

 

Аналіз типів діастолічного трансмітрального кровотоку залежно від рівня 

ЯЖ за опитувальником MLHFQ (рис. 3.6) виконувався лише серед пацієнтів із 

нормальним синусовим ритмом. У пацієнтів із ВН ЯЖ частота виявлення 

рестриктивного типу суттєво переважала над ригідним (52,9 проти 17,6 %, 

р=0,03). Тоді як у групі ВЗ ЯЖ розподіл часток рестриктивного, ригідного та 

1. Відносно низька ЯЖ (n=17) 

 

2. Відносно задовільна ЯЖ (n=27) 

 
3. Відносно висока ЯЖ (n=38) 

 

P1-3=0,03 

P1-2=0,01 
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псевдонормального типів не виявив достовірних відмінностей (44,4, 29,6 та 

25,9 % відповідно, р˃0,05). У той же час у групі ВВ ЯЖ перевага змістилася в 

бік пацієнтів із псевдонормальним типом, порівняно з ригідним (44,7 проти 

18,4 % відповідно, р=0,01). Міжгруповий розподіл різних варіантів 

діастолічного трасмітрального кровотоку статистичної достовірності не виявив 

(р>0,10). 

Таким чином, проведений нами аналіз загалом не дозволяє говорити про 

певний зв‘язок між рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ та характером 

діастолічного трансмітрального кровотоку. 

Результати визначення ступеню мітральної регургітації (MR) залежно від 

рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ (рис. 3.7) показали, що в пацієнтів із    

ВН ЯЖ розподіл MR І, ІІ та ІІІ ступенів не виявив суттєвих розбіжностей      

(29, 35,5, 25,8 % відповідно, p>0,05). Натомість, у групах пацієнтів із ВЗ і ВВ 

ЯЖ реєстрували суттєве переважання часток MR І і ІІ ступенів, порівняно з 

більш тяжкою MR ІІІ ступеня (35,9 і 41,0 проти 12,8 % та 39,5 і 48,8 проти 

4,7 % відповідно, р<0,05). Крім того, міжгруповий аналіз показав суттєво 

більшу частоту виявлення MR ІІІ ступеня в групі ВН ЯЖ, порівняно з групою 

ВВ ЯЖ (р=0,009). 

Отже, отримані результати свідчать, що у пацієнтів із ХСН ВН ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ, певним чином, асоціюється зі збільшенням частоти 

реєстрації важкої МR. 

Аналіз характеру трикуспідальної регургітації (ТR) у групах ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ (рис. 3.8) показав, що серед хворих із ВН ЯЖ 

розподіл ступенів ТR немає достовірної різниці (р˃0,08).  Натомість, у групах 

ВЗ та ВВ ЯЖ кількість пацієнтів із ТR ІІІ ступеню є суттєво меншою, порівняно 

з ТR І та ІІ ступенів (5,1 проти 33,3 і 12,8 % та 2,3 проти 25,6 і 18,6 % 

відповідно, р˂0,04). Однак, міжгруповий аналіз розподілу різних ступенів TR 

статистичної достовірності не виявив (р˃0,05). Отже, ґрунтуючись на 

отриманих результатах, слід констатувати, що зв‘язку між важкістю ТR та 

рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ не встановлено. 
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Рис. 3.7. Розподіл ступенів мітральної регургітації залежно від рівня 

якості життя за опитувальником MLHFQ (у %). 

Примітки:  

1.  МR – мітральна регургітація. 

2.  Достовірність різниці % між різними варіантами мітральної регургітації в групах 

розрахована за критерієм χ
2
. 

3.  Знаком ―#‖ – позначена достовірність різниці %, порівняно з групою ВН ЯЖ за 

критерієм χ
2
 (р=0,009). 
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Рис. 3.8. Розподіл ступенів трикуспідальної регургітації залежно від рівня 

якості життя за опитувальником MLHFQ (у %). 
 

Примітки:  

1. TR – трикуспідальна регургітація. 

2. Достовірність різниці % між різними варіантами трикуспідальної регургітації в 

групах розрахована за критерієм χ
2
. 

Р1-3=0,03 

Р2-3=0,002 

% 

Р1-3=0,002 

Р2-3=0,01 

Р1-3=0,002 

Р2-3=0,05 

% 

Р1-3<0,0001 

Р2-3<0,0001 
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Аналіз ЕхоКГ-параметрів залежно від рівня ФКЗ анкети MOS SF-36 

(додаток Б) не виявив достовірної міжгрупової різниці за такими структурно-

функціональними показниками як КДР, КДО, КСР, КСО, ДА, ТМд, ТМШПд, 

ЛП, УО та ПШ (р˃0,25). 

Натомість, показник ФВглоб. у групі ВН ФКЗ виявився достовірно меншим, 

ніж в інших групах порівняння (39 проти 43 %, р=0,04). Крім того, пацієнти   

ВН ФКЗ, порівняно з хворими ВВ ФКЗ, мали вищий показник іММЛШ (169 

проти 157 г/м
2
, р=0,02), а також, порівняно з іншими групами, вище 

співвідношення КДО/ММЛШ (1,40 проти 1,34 мл/г відповідно, р˂0,05) та 

індекс асинергії (1,43 проти 1,37, р˂0,05). 

Отже, отримані нами дані дозволяють констатувати існування певної 

асоціації між рівнем ФКЗ анкети MOS SF-36 і структурно-функціональними 

змінами ЛШ, що характеризується більш важкими структурними змінами та 

порушеннями скоротливої здатності міокарда ЛШ у групі ВН ФКЗ, порівняно з 

групами ВЗ та ВВ ФКЗ.  

 

61,40 %

38,60 %

64,90 %
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90,60 %

9,40 %
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Проміжна ФВ (40-49 %) Знижена ФВ (<40 %)

 
 
 

Рис. 3.9. Частота реєстрації випадків із проміжною та зниженою фракцією 

викиду лівого шлуночка залежно від рівня фізичного компонента здоров‘я 

анкети MOS SF-36 (у %). 
 

       Примітка. Достовірність різниці % у групах і між групами розрахована за критерієм χ
2
. 

% P1-2=0,01 

Р1-3=0,004 

Р2-3=0,74 

P<0,0001 

P=0,01 P=0,03 
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Аналіз розподілу пацієнтів із різною величиною ФВ ЛШ залежно від ФКЗ 

анкети MOS SF-36 (рис. 3.9) виявив переважання осіб із проміжною ФВ, 

порівняно зі зниженою ФВ ЛШ, у всіх групах порівняння з тенденцією до 

збільшення різниці від групи з ВН до ВВ ФКЗ (61,4 проти 38,6 %, 64,9 проти 

35,1 %, 90,6 проти 9,4 % відповідно, р˂0,04). Крім того, міжгруповий розподіл 

виявив достовірно більшу кількість випадків із зниженою ФВ ЛШ у групі ВН 

ФКЗ, порівняно з іншими групами (р˂0,02). 

 

27,3 #

72,7 #

Концентрична ГЛШ Ексцентрична ГЛШ

51,4

48,6

 

59,3
40,7

 
 

Рис. 3.10. Розподіл типів структурно-геометричного ремоделювання лівого 

шлуночка залежно від фізичного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки: 

1. ГЛШ – гіпертрофія лівого шлуночка. 

2. Достовірність різниці % між різними типами структурно-геометричного 

ремоделювання в групах розрахована за критерієм χ
2
. 

3. Знаком ―#‖ показана достовірність % по відношенню до груп  ВЗ ФКЗ і ВВ ФКЗ за 

критерієм χ
2
 (р=0,03 і 0,005 відповідно). 

 

Враховуючи отримані дані, можна відзначити певний зв‘язок характеру 

розподілу пацієнтів із різною величиною ФВ ЛШ та рівня ФКЗ анкети MOS   

1. Відносно низька ФКЗ (n=44) 

 

2.Відносно задовільна ФКЗ (n=37) 

 

3. Відносно висока ФКЗ (n=32) 

 

P<0,0001 

P=0,81 

P=0,13 
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SF-36, що виявлялось в асоціації зростання частоти виявлення епізодів 

зниженої ФВ та ВН ФКЗ. 

Визначення розподілу типів структурно-геометричного ремоделювання 

ЛШ залежно від рівня ФКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 3.10) виявило, що в групі 

ВН ФКЗ суттєво переважає частота ексцентричної гіпертрофії ЛШ, порівняно з 

концентричною (72,2 та 27,7 % відповідно, р˂0,0001). 

У пацієнтів із ВЗ та ВВ ФКЗ розподіл різних типів ремоделювання ЛШ 

суттєво не відрізнявся (р˃0,1). Міжгруповий аналіз виявив значно більшу 

частоту ексцентричної гіпертрофії ЛШ серед осіб із ВН ФКЗ, порівняно з 

іншими групами (72,7 проти 48,6 і 40,7 % відповідно, р˂0,04). 

Отже, загалом можна відзначити певний зв‘язок між ВН ФКЗ анкети 

MOS SF-36 і зростанням частоти виявлення більш прогностично 

несприятливого ексцентричного типу ремоделювання  ЛШ.  

Аналіз частоти виявлення різних типів діастолічного трансмітрального 

кровотоку в групах ФКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 3.11) показав, що серед 

пацієнтів із ВН та ВВ ФКЗ суттєвої різниці за цим показником немає (р˃0,05). 

Тоді як, у групі ВЗ ФКЗ частка рестриктивного типу переважала над ригідним 

та псевдонормальним (51,7 проти 20,7 та 27,6 % відповідно, р≤0,05).  

Міжгруповий розподіл різних типів діастолічного трасмітрального 

кровотоку за рівнем ФКЗ анкети MOS SF-36 не виявив статистично 

достовірних відмінностей (р>0,05). 

Отже, у цілому отримані результати не дозволяють говорити про певний 

зв‘язок між рівнем ФКЗ анкети MOS SF-36 та типом діастолічного 

трансмітрального кровотоку. 

Визначення розподілу різних ступенів MR залежно від ФКЗ анкети MOS 

SF-36 (рис. 3.12) показали, що у групі ВН ФКЗ частота виявлення того чи 

іншого ступеню MR суттєво не відрізняється (p>0,05). Натомість, серед 

пацієнтів із ВЗ та ВВ ФКЗ частота важкої MR була значно меншою, порівняно з 

MR І та ІІ ступенів (5,4 проти 37,8 і 43,2 % та 6,3 проти 46,9 % відповідно, 

р˂0,001). 



 86 

Подальший міжгруповий розподіл показав переважання випадків MR ІІІ 

ступеня серед пацієнтів із ВН ФКЗ, порівняно з хворими ВЗ та ВВ ФКЗ 

(р˂0,04). 

Зважаючи на отриманий результат, слід констатувати, що характер MR 

певним чином асоціює з рівнем ФКЗ анкети MOS SF-36. Подібний зв'язок 

виявляється зростанням частоти більш важкої MR ІІІ ступеня відповідно до 

зниження рівня ФКЗ. 

40,6

25

34,4

1.Ригідний тип

2.Псевдонормальний тип

3. Рестриктивний тип

 

51,7

20,727,6

28,6

19,3

38,1

 

 

Рис. 3.11. Розподіл типів діастолічного трансмітрального кровотоку 

залежно від фізичного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

 

Примітки: 

1. Характер діастолічного трансмітрального кровотоку розрахований лише в пацієнтів 

із нормальним синусовим ритмом. 

2. Достовірність різниці % між різними варіантами діастолічного трасмітрального 

кротоку в групах розрахована за критерієм χ
2
. 

3. Міжгруповий розподіл % різних варіантів діастолічного трасмітрального кровотоку 

не виявив статистичної достовірності (р>0,05). 

 

 

1. Відносно низька ФКЗ (n=32) 

 

2. Відносно задовільна ФКЗ (n=29) 

 
3. Відносно виска ФКЗ (n=21) 

 

P1-3=0,01 

Р2-3=0,05 



 87 

31,8
38,6

25 #

37,8
43,2

5,4

46,9 46,9

6,3

0

10

20

30

40

50

1. ВН ФКЗ (n=44) 2. ВЗ ФКЗ (n=37) 3. ВВ ФКЗ (n=32)

1. МR 1 ст. 2. МR 2 cт. 3. MR 3 ст.

 
 

Рис. 3.12. Розподіл ступенів мітральної регургітації залежно від рівня 

фізичного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки:  

1.  МR — мітральна регургітація. 

2.  Достовірність різниці % між різними варіантами мітральної регургітації в групах 

розрахована за критерієм χ
2
. 

3.  Знаком ―#‖ — позначена достовірність різниці %, порівняно з групами ВЗ ФКЗ і ВВ 

ФКЗ за критерієм χ
2
 (р=0,02 і 0,03 відповідно). 
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Рис. 3.13. Розподіл ступенів трикуспідальної регургітації залежно від 

рівня фізичного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки:  

1. TR — трикуспідальна регургітація. 

2.  Достовірність різниці % між різними варіантами трикуспідальної регургітації в 

групах розрахована за критерієм χ
2
. 

3.  Знаком ―#‖ — позначена достовірність різниці %, порівняно з групами ВЗ і ВВ ФКЗ 

за критерієм χ
2
 (р=0,02 і 0,03 відповідно). 

Р1-3=0,001 

Р2-3<0,0001 

% 

Р1-3<0,0001 

Р2-3<0,0001 

Р1-2=0,02 

Р1-3<0,0001 

P2-3=0,04 

% 

Р1-3=0,001 

Р2-3=0,01 
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Визначення розподілу різних ступенів ТR залежно від рівня ФКЗ анкети 

MOS SF-36 (рис. 3.13) не виявило певних закономірностей у групі ВН ФКЗ 

(р˃0,05). Натомість, серед пацієнтів із ВЗ та ВВ ФКЗ частка ТR І та ІІ ступенів, 

порівняно з ТR ІІІ ступеня, була значно більшою (32,4 і 10,8 проти 0 % та 31,3 і 

18,8 проти 0 % відповідно, р˂0,04). Міжгруповий розподіл також показав 

достовірно більшу частоту реєстрації ТR ІІІ у групі ВН ФКЗ, порівняно з 

групами ВЗ та ВВ ФКЗ  (р˂0,04). 

Отже, проведений аналіз вказує на існування зв‘язку між важкістю ТR та 

рівнем ФКЗ анкети MOS SF-36, що характеризується більшою частотою 

виявлення ТR ІІІ ступеня серед пацієнтів із ВН ФКЗ. 

Аналіз ЕхоКГ-показників залежно від рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 

(додаток Б) показав відсутність суттєвої міжгрупової різниці за такими 

структурно-функціональними параметрами як КДР, КДО, КСР, КСО, ФВглоб, 

ТМд, ТМШПд, ПШ, УО, відношення КДО/ММЛШ, Ve/Va, ДА та індекс 

аортальної жорсткості (р˃0,1).  

Натомість, у пацієнтів ВН ПКЗ, порівняно з особами ВВ ПКЗ 

реєструвалось достовірне збільшення розміру ЛП (47 проти 44 мм, р=0,04), 

іММЛШ (169 проти 144 г/м
2
, р=0,03) та індексу асинергії (1,43 проти 1,31 

відповідно, р=0,04). 

Загалом отримані дані свідчать, що у пацієнтів із ХСН окремі структурні 

параметри лівих відділів серця певною мірою асоціюють із рівнем ПКЗ анкети 

MOS SF-36, що відобразилось у зв‘язку збільшення розмірів ЛП, а також 

зростання інтегральних показників гіпертрофії та асинергії ЛШ із ВН рівнем 

ПКЗ. 

Визначення частоти реєстрації випадків із різною ФВ ЛШ залежно від 

рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 3.14) показало переважання пацієнтів із 

проміжним зниженням ФВ у всіх групах порівняння: 62,5 проти 37,5 %, 77,4 

проти 22,6 % та 76,5 проти 23,5 % відповідно (р˂0,02). Натомість, міжгруповий 

розподіл не виявив певних тенденцій у розподілі різних градацій ФВ ЛШ у 

групах порівняння за ПКЗ анкети MOS SF-36 (р˃0,15). 
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Рис. 3.14. Частота випадків із проміжною та зниженою фракцією викиду 

лівого шлуночка залежно від рівня психічного компонента здоров‘я анкети  

MOS SF-36 (у %). 

          Примітка. Достовірність різниці % у групах і між групами розрахована за критерієм χ
2 
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Рис. 3.15. Розподіл різних типів структурно-геометричного ремоделювання 

лівого шлуночка залежно від психічного компонента здоров‘я анкети MOS    

SF-36 (у %). 

Примітки: 

1. ГЛШ – гіпертрофія лівого шлуночка. 

2.  Достовірність різниці % між різними типами структурно-геометричного 

ремоделювання в групах розрахована за критерієм χ
2
. 

1. Відносно низька ПКЗ (n=48) 

 
2. Відносно задовільна ПКЗ (n=31) 

 

3. Відносно висока ПКЗ (n=34) 

 

P=0,10 
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P=1,00 

% 
P1-2=0,16 
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P=0,01 P<0,0001 P<0,0001 
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Результати аналізу розподілу різних типів структурно-геометричного 

ремоделювання ЛШ у пацієнтів, розподілених за рівнем ПКЗ анкети MOS SF-36 

(рис. 3.15) не виявили достовірних внутрішньогрупових чи міжгрупових 

відмінностей (р˃0,09). 

Отже, отримані показники вказують на відсутність певних зв‘язків між  

характером ремоделювання ЛШ та рівнем ПКЗ анкети  MOS SF-36. 
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Рис. 3.16. Розподіл типів діастолічного трансмітрального кровотоку 

залежно від рівня психічного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки: 

1. Типи діастолічної дисфункції визначали лише в осіб із нормальним синусовим 

ритмом. 

2. Достовірність різниці % між різними типами діастолічного трасмітрального 

кровотоку в групах розрахована за критерієм χ2. 

3. Міжгруповий розподіл % різних типів діастолічного трасмітрального кровотоку не 

виявив статистичної достовірності (р>0,20). 

 

Аналіз різних типів діастолічного трансмітрального кровотоку залежно 

від рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 3.16) показав, що серед пацієнтів ВН 

1. Відносно низька ПКЗ (n = 30) 

 

2. Відносно задовільна ПКЗ (n = 21) 

 
3. Відносно висока ПКЗ (n = 31) 

 

P1-3 = 0,05 

P1-2 = 0,03 
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ПКЗ частота реєстрації рестриктивного типу була більшою, порівняно з 

ригідним типом (46,7 проти 23,3 %, р=0,05). Тоді як, у групі ВЗ ПКЗ суттєвої 

різниці щодо розподілу типів діастолічного трансмітрального кровотоку не 

знайдено (p>0,05). Натомість, серед пацієнтів ВВ ПКЗ була більшою частка 

псевдонормального типу, порівняно з ригідним (45,2 проти 19,4 % відповідно, 

р=0,03). 

Міжгруповий розподіл різних типів діастолічного трасмітрального 

кровотоку суттєвих відмінностей не виявив (р>0,20). 

Отже, результати аналізу не дозволяють стверджувати про існування 

певної асоціації між типом діастолічної дисфункції в пацієнтів із ХСН та рівнем 

ПКЗ анкети MOS SF-36. 

Розподіл ступенів MR залежно від рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 

3.17) показав, що в групі ВН ПКЗ дещо переважає частка пацієнтів із 

MR ІІ ступеню, порівняно з MR ІІІ ступеню (37,5 проти 16,7 % відповідно, 

р=0,02). В той же час, у групах ВЗ та ВВ ПКЗ реєстрували більше випадків MR 

І і ІІ ступенів, порівняно з MR ІІІ ступеня (38,7 і 45,2 проти 12,9 % та 38,2 і 47,1 

проти 8,8 % відповідно, р˂0,03). 

Проведений міжгруповий аналіз частоти виявлення різних ступенів MR 

залежно від рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 суттєвих відмінностей не показав 

(р>0,25). Таким чином, отримані результати не дозволяють говорити про 

існування  асоціативного зв‘язку між важкістю MR та рівнем ПКЗ анкети MOS 

SF-36. 

Результати оцінки частоти реєстрації різних ступенів TR залежно від 

рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 3.18) показали, що у всіх групах частка 

пацієнтів із TR ІІІ ступеню була нижчою, ніж TR І і ІІ ступенів (13,6 проти 25 і 

18,8 %, 3,2 проти 29 і 22,6 % та 5,9 проти 29,4 і 14,7 % відповідно, р≤0,05). 

Натомість, міжгруповий розподіл ступенів TR за рівнем ПКЗ суттєвих 

розбіжностей не виявив (р>0,40). 

Отже, результати аналізу не показали певного зв‘язку між важкістю TR та 

рівнем ПКЗ анкети  MOS SF-36.  
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Рис. 3.17. Розподіл ступенів мітральної регургітації залежно від рівня 

психічного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки:  

1. МR – мітральна регургітація. 

2. Достовірність різниці % між різними ступенями мітральної регургітації в групах 

розрахована за критерієм χ2. 

3. Міжгруповий розподіл % різних ступенів мітральної регургітації не виявив 

статистичної достовірності (р>0,25). 
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Рис. 3.18. Розподіл ступенів трикуспідальної регургітації залежно від 

рівня психічного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки:  

1. TR – трикуспідальна регургітація. 

2. Достовірність різниці % між різними варіантами трикуспідальної регургітації в 

групах розрахована за критерієм χ
2
. 

3. Міжгруповий розподіл % різних ступенів трикуспідальної регургітації не виявив 

статистичної достовірності (р>0,40). 
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3.3. Рівень NT-proBNP у пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю залежно від рівня інтегральних показників якості життя 

Під час дослідження було визначено, що коливання рівня Nt-proBNP в 

обстеженій вибірці (n=113) склали від 904 до 3836 пг/мл, що в середньому 

становило (1977,5±88,8) пг/мл (медіана показника – 1934 і інтерквартильний 

розмах 1409 і 2134 пг/мл). Отже, виходячи з отриманих нами даних, були 

визначені 3 градації рівня маркера для обстеженого континґенту хворих: 1-ша 

градація (низький рівень) — <1930 пг/мл, 2-га градація (середній рівень) — 

1930—2130 пг/мл і 3-я градація (високий рівень) — >2130 пг/мл. На рис. 3.19 

наведений розподіл хворих за виділеними градаціями. Звертає увагу, що у 

вибірці переважають пацієнти з низьким рівнем біомаркера порівняно з іншими 

градаціями (49,6 проти 24,8 і 25,6 % відповідно, р<0,0001). 
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Рис. 3.19. Розподіл пацієнтів із ХСН за різними градаціями Nt-proBNP. 

Примітки: 

1. Знаком ―#‖ позначена достовірність % по відношенню до інших груп (з середнім і 

високим рівнем Nt-proBNP) за критерієм χ2 (р<0,0001). 

2. Наведені медіана і інтерквартильний розмах рівня NT-proBNP окремо для кожної 

градації. 
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Рис. 3.20. Медіана рівня Nt-proBNP (в пг/мл) залежно від рівня якості 

життя за опитувальником MLHFQ (у %). 

Примітка. Міжгрупова достовірність різниці рівнів Nt-proBNP розрахована за Kruskal-

Wallis ANOVA & Median test for all groups. 
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Рис. 3.21. Розподіл різних рівнів Nt-proBNP залежно від рівня якості 

життя за опитувальником MLHFQ (у %). 

Примітки: 

1.  Достовірність різниці % між різними рівнями NT-proBNP у групах розрахована за 

критерієм χ
2
. 

2.  Знаком ―#‖ позначена міжгрупова достовірність % по відношенню до груп ВЗ ЯЖ і 

―@‖ — ВВ ЯЖ відповідно за критерієм χ
2
 (р<0,05). 
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Подальший аналіз градацій Nt-proBNP залежно від рівня ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ (рис. 3.20) виявив, що у групі ВН ЯЖ медіана рівня 

біомаркера переважала аналогічні показники у групах ВЗ та ВВ ЯЖ (2552 пг/мл 

проти 1880 і 1650 пг/мл, р˂0,009).  

Отриманий під час попереднього аналізу результат знайшов 

підтвердження під час розподілу різних градацій NT-proBNP у групах ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ (рис. 3.21). Так, виявлено, що в групі ВН ЯЖ 

переважають особи з високою градацією біомаркера, порівняно з низьким та 

середнім рівнями (51,6 проти 25,8 і 22,6 %, р˂0,04). Натомість, серед пацієнтів 

ВЗ та ВВ ЯЖ, спостерігалась зворотна тенденція до переважання випадків із 

низькою, порівняно з високою градацією Nt-proBNP (48,7 проти 20,5 % та 67,4 

проти 11,6 %, р˂0,01) Подальший міжгруповий розподіл теж виявив суттєву 

різницю в частоті реєстрації випадків високого рівня Nt-proBNP у групі ВН ЯЖ 

порівняно з групами ВЗ та ВВ ЯЖ (р˂0,05). Таким чином, результати аналізу 

вказують, на існування певного зв‘язку між погіршення показників 

нейрогуморального статусу та зниженням рівня ЯЖ за опитувальником 

MLHFQ. 

Визначення рівнів Nt-proBNP у групах ФКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 3.22) 

виявило, що медіана показника біомаркера найвища серед пацієнтів із ВН ФКЗ 

і зменшується у напрямку групи ВВ ФКЗ (2224, 1930 та 1692 пг\мл відповідно, 

р=0,008 між групами ВН та ВВ ФКЗ).  

Розподіл різних градацій Nt-proBNP залежно від ФКЗ анкети MOS SF-36 

(рис. 3.23) не виявив у групі ВН ФКЗ певних переваг (р˃0,05). Натомість, у 

групах ВЗ та ВВ ФКЗ частота реєстрації низької градації Nt-proBNP була 

більшою, ніж середньої та високої (51,4 проти 24,3 і 24,3 % та 62,5 проти 25 і 

12,5 % відповідно, р˂0,03). Подальший міжгруповий аналіз показав більшу 

частку епізодів високих рівнів Nt-proBNP у групі ВН ФКЗ, порівняно з групами 

ВЗ та ВВ ФКЗ (р<0,05). Таким чином, результати вказують на певний зв'язок 

показника біомаркера та рівня ФКЗ і свідчать про найвищий рівень 

біомеханічного стресу серед пацієнтів із ХСН та ВН ФКЗ анкети MOS SF-36. 
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Рис. 3.22. Медіана рівня Nt-proBNP (в пг/мл) залежно від рівня фізичного 

компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітка. Міжгрупова достовірність різниці рівнів Nt-proBNP розрахована за Kruskal-

Wallis ANOVA & Median test for all groups. 
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Рис. 3.23. Розподіл різних рівнів NT-proBNP залежно від рівня фізичного 

компонента здоров‘я анкети  MOS SF-36 (у %). 

Примітки: 

1.  Достовірність різниці % між різними рівнями Nt-proBNP у групах розрахована за 

критерієм χ
2
. 

2.  Знаком ―#‖ позначена міжгрупова достовірність % по відношенню до групи ВВ 

ФКЗ за критерієм χ
2
 (р<0,05). 
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Рис. 3.24. Медіана рівня NT-proBNP (в пг/мл) залежно від рівня 

психічного компонента здоров‘я анкети  MOS SF-36 (у %). 
 

Примітка. Міжгрупова достовірність різниці рівнів NT-proBNP розрахована за 

Kruskal-Wallis ANOVA & Median test for all groups 
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Рис. 3.25. Розподіл різних рівнів Nt-proBNP залежно від рівня психічного 

компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки: 

1. Достовірність різниці % між різними рівнями Nt-proBNP у групах розрахована за 

критерієм χ
2
. 

2. Знаком ―#‖ позначена міжгрупова достовірність % по відношенню до групи ВВ 

ПКЗ за критерієм χ
2
 (р<0,04). 
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Аналіз величини показника Nt-proBNP у групах ПКЗ анкети MOS SF-36 

(рис. 3.24) показав тенденцію до зменшення медіани рівня біомаркера від групи 

ВН  до групи ВВ ПКЗ (2221, 1889 та 1714 пг/мл відповідно, р=0,02 між групами 

ВН та ВВ ПКЗ).  

Розподіл градацій Nt-proBNP у групах ПКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 3.25) 

показав, що частота реєстрації різних рівнів біомаркера серед пацієнтів ВН ПКЗ 

не виявляє суттєвих розбіжностей (р˃0,05). Тоді як у групах ВЗ та ВВ ПКЗ 

переважали пацієнти з низькою градацією Nt-proBNP, порівняно з середньою та 

високою (54,8 проти 19,4 і 25,8 % та 61,8 проти 26,5 і 11,8 % відповідно, 

р˂0,03). Міжгруповий аналіз виявив більшу частоту реєстрації високих рівнів 

Nt-proBNP у групі ВН ПКЗ порівняно з групою ВВ ПКЗ (35,4 проти 11,8 % 

відповідно, р˂0,04).  

Таким чином, отримані результати виявили, що показник рівня              

Nt-proBNP у певній мірі асоційований із рівнем ПКЗ анкети MOS SF-36, що 

виявляється у поглибленні ознак нейрогуморального дисбалансу відповідно до 

зниження рівня ПКЗ. 

 

3.4. Електролітно-метаболічний статус і функціональний стан нирок 

пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю залежно від рівня 

інтегральних показників якості життя 

Оцінка електролітно-метаболічного статусу хворих (n=113), включених у 

дослідження, демонструвала, що в цілому в вибірці середній рівень Na
+
 і К

+
 

становив (144±0,5) (медіана — 145 і інтерквартильний розмах — 143 і 148) і 

(4,4±0,1) (медіана — 4,4 і інтерквартильний розмах — 4,1 і 4,8) ммоль/л 

відповідно. У 35 (31,0 %) обстежених реєстрували підвищений рівень сечової 

кислоти. Середній рівень сечової кислоти по групі склав (356±7,6) мкмоль/л 

(медіана — 366 і інтерквартильний розмах — 320 і 414).  

Результати аналізу функціонального стану нирок у цілому по групі 

свідчили, що в 34 (30,1 %) випадках реєстрували протеїнурію і в 41 (36,2 %) — 

мікроальбумінурію. Середній рівень мікроальбумінурії склав 
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(163±12,2) мг/добу (медіана — 150 і інтерквартильний розмах — 100 і 250). 

Рівень креатиніну крові коливався від 62 до 140, у середньому — 

(100±1,6) мкмоль/л (медіана — 101 і інтерквартильний розмах — 90 і 112). 

Середня величина ШКФ, розрахованої за формулою CKD-EPI — 

(66±1,0) мл/хв/1,73 м
2
 (медіана — 65 і інтерквартильний розмах — 58 і 74). При 

цьому в 79 (69,9 %) випадках реєстрували ШКФ >60, а в 34 (30,1 %) — 

≤60 мл/хв/1,73 м
2
. Отже, серед обстежених нами пацієнтів суттєво (р<0,0001) 

переважали особи із ШКФ >60 мл/хв/1,73 м
2
. 

 

Таблиця 3.4 

Показники електролітно-метаболічного статусу пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю залежно від рівня якості життя за 

опитувальником MLHFQ  

 

 

Електролітно-метаболічні 

параметри 

1.ВН ЯЖ  

(n=31) 

2.ВЗ ЯЖ  

(n=39) 

3.ВВ ЯЖ  

(n=43) 
P 

Na
+
, ммоль/л 

145 

(144; 147) 

146 

(141; 149) 

145 

(144; 148) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

К
+
, ммоль/л 

4,4  

(4,1; 4,7) 

4,3  

(4,1; 4,8) 

4,5  

(4,1; 4,9) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

Сечова кислота,  мкмоль/л 
384 

(343; 414) 

366 

(328; 405) 

356 

(287; 396) 

Р1-2=0,24 

Р1-3=0,09 

Р2-3=0,54 

Сечова кислота >420 (350) 

мкмоль/л, абс. к-ть (%) 

8  

(25,8 %) 

15  

(38,5 %) 

12  

(27,9 %) 

Р1-2=0,26 

Р1-3=0,84 

Р2-3=0,31 
 

 

Примітки: Тут і в наступній таблиці: 

1. ВН, ВЗ і ВВ ЯЖ – відносно низька, відносно задовільна і відносно висока якість 

життя. 

2. Достовірність різниці результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA & Median 

test for all groups, % - за критерієм χ
2
. 

 

Подальший аналіз показників електролітно-метаболічного обміну в 

пацієнтів із ХСН залежно від рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ (табл. 3.4) 

не виявив суттєвих розбіжностей між групами порівняння (р˃0,07). 
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Визначення показників функціонального стану нирок у групах ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ (табл. 3.5) показало вищі значення плазмового рівня 

креатиніну в пацієнтів ВН ЯЖ, порівняно з іншими групами (112 проти 95 і 94 

мкмоль/л відповідно, р=0,001). Тоді як величина ШКФ, навпаки в групі ВН ЯЖ 

була нижчою, ніж у групах ВЗ та ВВ ЯЖ (59 проти 66 і 66 мл/хв/1,73 м
2 

відповідно, р˂0,03). Щодо частоти виявлення протеїнурії, мікроальбумінурії та 

середнього рівня альбумінурії суттєвої міжгрупової різниці не виявлено (р˃0,2). 

 

Таблиця 3.5 

Показники функціонального стану нирок у пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю залежно від рівня якості життя за 

опитувальником MLHFQ 

 

Показники функції нирок 
1. ВН ЯЖ  

(n=31) 

2. ВЗ ЯЖ  

(n=39) 

3. ВВ ЯЖ  

(n=43) 
P 

Протеїнурія, абс. к-ть (%) 
8  

(25,8%) 

11  

(28,2%) 

15  

(34,9%) 

Р1-2=0,82 

Р1-3=0,40 

Р2-3=0,51 

МАУ,  абс. к-ть (%) 
10  

(32,3%) 

17  

(43,6%) 

14  

(32,6%) 

Р1-2=0,33 

Р1-3=0,97 

Р2-3=0,30 

МАУ, мг/добу 
175 

(100; 250) 

150 

(50; 150) 

225 

(150; 250) 

Р1-2=0,57 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,06 

Креатинін, мкмоль/л 
112  

(101; 122) 

95 

(83; 111) 

94 

(87; 109) 

 Р1-2=0,001 

 Р1-3=0,001 

Р2-3=1,00 

ШКФ, мл/хв/1,73 м
2
 

59  

(54; 66) 

66  

(60; 76) 

66  

(61; 78) 

Р1-2=0,02 

 Р1-3=0,003 

Р2-3=1,00 

 

Отже, загалом отримані нами дані показали відмінності у 

функціональному стані нирок хворих із різним рівнем ЯЖ за опитувальником 

MLHFQ та асоціацію ВН ЯЖ із більш тяжким порушеннями фільтраційної 

здатності нирок. 
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Розподіл пацієнтів з різними градаціями ШКФ залежно від рівня ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ (рис. 3.26) не виявив у групі ВН ЯЖ суттєвих 

розбіжностей (p=0,44). Натомість, серед пацієнтів із ВЗ і ВВ ЯЖ реєстрували 

суттєве переважання частоти випадків із ШКФ ˃60, порівняно з епізодами 

ШКФ ≤60 мл/хв/1,73 м
2
 (79,5 і проти 20,5 % та 79,1 проти 20,9 % відповідно, 

р<0,0001). Міжгруповий аналіз виявив більшу частоту реєстрації ШКФ 

≤60 мл/хв/1,73 м
2
 у групі пацієнтів із ВН ЯЖ, порівняно з іншими групами (45,2 

проти 20,5 і 20,9 % відповідно, р=0,003). 

 

54,8

45,2

1. ШКФ > 60 мл/хв/1,73 м2

2. ШКФ <=60 мл/хв/1,73 м2

 

79,5

20,5

79,1

20,9

 

 

Рис. 3.26. Розподіл різних градацій швидкості клубочкової фільтрації 

залежно від рівня якості життя за опитувальником MLHFQ (у %). 

Примітки: 

1. Достовірність різниці % між різними градаціями ШКФ у групах розрахована за 

критерієм χ
2
. 

2. Стрілками показана наявність статистичної достовірності % по відношенню до груп 

ВЗ і ВВ ЯЖ за критерієм χ
2
 (р=0,003 в обох випадках). 

1. Відносно низька ЯЖ (n=31) 

 

2.Відносно задовільна ЯЖ (n=39) 

 
3. Відносно висока ЯЖ (n=44) 

 

P1-2=0.44 

P1-2<0.0001 

 
P1-2<0.0001 
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Отже, отримані дані свідчать, що ВН рівень ЯЖ за опитувальником 

MLHFQ, певним чином, асоціюється зі більшою частотою випадків 

ШКФ ≤60 мл/хв/1,73 м
2
. 

Аналіз показників електролітно-метаболічного стану в пацієнтів із ХСН 

залежно від рівня ФКЗ анкети MOS SF-36 (табл. 3.6) не виявив суттєвих 

міжгрупових розбіжностей (р˃0,1). 

 

Таблиця 3.6 

Показники електролітно-метаболічного статусу в пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю залежно від фізичного компонента здоров’я 

анкети MOS SF-36 

 

Електролітно-

метаболічні параметри 

1.ВН ФКЗ  

(n=44) 

2.ВЗ ФКЗ  

(n=37) 

3.ВВ ФКЗ  

(n=32) 
P 

Na
+
, ммоль/л 

146  

(142; 148) 

144 

(143; 149) 

145 

(144; 147) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

К
+
, ммоль/л 

4,3  

(4,0; 4,6) 

4,6  

(4,2; 4,8) 

4,3  

(4,1; 4,7) 

Р1-2=0,27 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,87 

Сечова кислота, мкмоль/л 
366 

(321; 407) 

360 

(340; 412) 

372 

(304; 443) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,37 

Р2-3=0,19 

Сечова кислота > 420 (350) 

мкмоль/л, абс.   к-ть (%) 

12  

(27,3 %) 

11  

(29,7 %) 

12  

(37,5 %) 

Р1-2=0,80 

Р1-3=0,34 

Р2-3=0,49 
 

 

Примітки: Тут і в наступній таблиці: 

1. ВН, ВЗ і ВВ ФКЗ – відносно низький, відносно задовільний і відносно високий 

фізичний компонент здоров‘я. 

2. Достовірність різниці результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA & Median 

test for all groups, % ― за критерієм χ
2
. 

 

Визначення показників функціонального стану нирок пацієнтів залежно 

від рівня ФКЗ анкети MOS SF-36 (табл. 3.7) показало достовірну різницю 

величини плазмового рівня креатиніну та ШКФ між групою ВН ФКЗ та іншими 

групами (110 проти 95 і 96 мкмоль/л та 61 проти 67 і 66 мл/хв/1,73 м
2
 

відповідно, р≤0,05). Натомість, відносно показників частоти виявлення 
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протеїнурії, мікроальбумінурії та середньої величини мікроальбумінурії, як і в 

попередньому випадку, достовірної міжгрупової різниці не отримано (р˃0,2). 

Таким чином, отриманий результат дозволяє говорити про існування певного 

зв‘язку між показником фільтраційної функції нирок та рівнем ФКЗ анкети 

MOS SF-36.  

 

Таблиця 3.7 

Показники функціонального стану нирок пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю залежно від фізичного компонента здоров’я анкети  

MOS SF-36 

 

Показники функції 

нирок 

1.ВН ФКЗ  

(n=44) 

2.ВЗ ФКЗ  

(n=37) 

3.ВВ ФКЗ  

(n=32) 
P 

Протеїнурія, абс. к-ть (%) 
14  

(31,8%) 

12  

(32,4%) 

8  

(25,0%) 

Р1-2=0,95 

Р1-3=0,51 

Р2-3=0,49 

МАУ, абс. К-ть (%) 
14  

(31,8%) 

13 

 (35,1%) 

14  

(43,8%) 

Р1-2=0,75 

Р1-3=0,28 

Р2-3=0,46 

МАУ, мг/добу 
200 

(100; 250) 

150 

(100; 200) 

150 

(100; 250) 

Р1-2=0,44 

Р1-3=0,46 

Р2-3=1,00 

Креатинін, мкмоль/л 
110  

(96; 119) 

95 

(82; 107) 

96 

(88; 110) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,04 

Р2-3=1,00 

ШКФ, мл/хв/1,73 м
2
 61 (54; 70) 67 (61; 75) 66 (61; 78) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,05 

Р2-3=0,92 

 

Отриманий під час попереднього аналізу результат знайшов 

підтвердження і при визначенні частоти реєстрації різних рівнів ШКФ залежно 

від ФКЗ анкети MOS SF-36 (рис. 3.27). Так, у групі  ВН ФКЗ не було виявлено 

достовірних відмінностей за цим показником. Серед пацієнтів із ВЗ та ВВ ФКЗ 

переважали випадки із ШКФ ˃60 мл/хв/1,73 м
2
 (78,4 проти 21,6 % та 81,3 проти 

18,8 % відповідно, р<0,0001). Натомість, міжгруповий аналіз показав 
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переважання епізодів із ШКФ ≤60 мл/хв/1,73 м
2
  у групі ВН ФКЗ, порівняно з 

іншими групами (54,8 проти 21,6 і 18,8 % відповідно, р˂0,04).  

Отже, згідно отриманих результатів можна констатувати асоціацію 

зниження функціональних показників нирок пацієнтів із ХСН та ВН рівня ФКЗ 

анкети MOS SF-36. 

 

 

54,8

45,2

1. ШКФ > 60 мл/хв/1,73 м2

2. ШКФ <=60 мл/хв/1,73 м2

 

78,4

21,6

81,3

18,8

 
 

Рис. 3.27. Розподіл різних градацій швидкості клубочкової фільтрації 

залежно від рівня фізичного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки: 

1. Достовірність різниці % між різною величиною ШКФ в групах розрахована за 

критерієм χ
2
. 

2. Стрілками показана наявність статистичної достовірності % по відношенню до груп 

ВЗ і ВВ ФКЗ за критерієм χ
2
 (р=0,03 і 0,02 відповідно). 

 

Визначення показників електролітно-метаболічного статусу в пацієнтів із  

ХСН залежно від рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 (табл. 3.8) показало, що у групі 

ВВ ПКЗ медіана рівня сечової кислоти більша, порівняно з групою ВЗ ПКЗ (396 

проти 356 мкмоль/л відповідно, р=0,05), а також більша частота реєстрації 

1. Відносно низька ФКЗ (n=44) 

 

2. Відносно задовільна ФКЗ (n=37) 

 

3. Відносно висока ФКЗ (n=32) 

 

P1-2=0.39 

 

P1-2<0.0001 

 P1-2<0.0001 
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випадків підвищеного рівня сечової кислоти, порівняно з іншими групами (47,1 

проти 22,6 і 25 % відповідно, р=0,04). Отже, отримані результати свідчать, що 

ВВ ПКЗ у пацієнтів із ХСН у більшій мірі асоціює з високими рівнями сечової 

кислоти, ніж ВН та ВЗ ПКЗ анкети MOS SF-36. 

 

Таблиця 3.8 

Показники електролітно-метаболічного статусу у пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю залежно від психічного компонента здоров’я 

анкети MOS SF-36 

 

Електролітно-метаболічні 

параметри 

1. ВН ПКЗ  

(n=48) 

2. ВЗ ПКЗ  

(n=31) 

3. ВВ ПКЗ 

(n=34) 
P 

Na
+
, моль/л 

145  

(143; 148) 

144 

(142; 147) 

145 

(143; 147) 

Р1-2=0,57 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

К
+
, ммоль/л 

4,3  

(4,1; 4,7) 

4,3  

(4,1; 4,8) 

4,5  

(4,2; 4,9) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,51 

Р2-3=0,61 

Сечова кислота, 

 мкмоль/л 

369 

(331; 407) 

356 

(318; 384) 

396 

(294; 448) 

Р1-2=0,25 

Р1-3=0,14 

Р2-3=0,05 

Сечова кислота > 420 (350) 

мкмоль/л, к-ть (%) 

12  

(25,0%) 

7  

(22,6%) 

16  

(47,1%) 

Р1-2=0,80 

Р1-3=0,04 

Р2-3=0,04 
 

 

Примітки: Тут і в наступній таблиці: 

1. ВН, ВЗ і ВВ ПКЗ – відносно низький, відносно задовільний і відносно високий 

психічний компонент здоров‘я. 

2. Достовірність різниці результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA & Median 

test for all groups, % - за критерієм χ
2
. 

 

Аналіз параметрів функціонального стану нирок залежно від рівня ПКЗ 

анкети MOS SF-36 (табл. 3.9) виявив, що показники середнього рівня 

мікроальбумінурії та плазмового рівня креатиніну в пацієнтів із ВН ПКЗ 

переважали аналогічні показники в інших групах (250 проти 150 і 125 мг/добу 

та 107 проти 101 і 92 мкмоль/л відповідно, р˂0,05). В той же час, показник 

ШКФ, а також частоти виявлення мікроальбумінурії та протеїнурії не досягли 

достовірної міжгрупової різниці (р˃0,06).  
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Таким чином, виявлені нами відмінності у функціональному стані нирок 

пацієнтів із різним рівнем ПКЗ анкети MOS SF-36, свідчать, що ВН рівень ПКЗ  

у пацієнтів із ХСН у більшій мірі асоційований із субклінічним показником  

пошкодження нирок — підвищеним рівнем мікроальбумінурії. 

 

Таблиця 3.9 

Показники функціонального стану нирок у пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю залежно від психічного компонента здоров’я 

анкети MOS SF-36 

 

Показники функції нирок 
1. ВН ПКЗ  

(n=48) 

2. ВЗ ПКЗ  

(n=31) 

3. ВВ ПКЗ  

(n=34) 
P 

Протеїнурія, абс. к-ть (%) 
15  

(31,3 %) 

6  

(19,4 %) 

13  

(38,2 %) 

Р1-2=0,24 

Р1-3=0,51 

Р2-3=0,09 

МАУ, абс. к-ть (%) 
15  

(31,3 %) 

16  

(51,6 %) 

10  

(29,4 %) 

Р1-2=0,07 

Р1-3=0,85 

Р2-3=0,06 

МАУ, мг/добу 
250 

(200; 250) 

150 

(100; 150) 

125 

(50; 200) 

Р1-2=0,03 

Р1-3=0,01 

Р2-3=0,91 

Креатинін, мкмоль/л 
107 

(95; 116) 

101 

(91; 115) 

92 

(85; 106) 

Р1-2=0,29 

Р1-3=0,04 

Р2-3=0,17 

ШКФ, мл/хв/1,73 м
2
 

62  

(57; 71) 

65  

(55; 73) 

69  

(62; 79) 

Р1-2=0,31 

Р1-3=0,07 

Р2-3=0,28 

 

Розподіл різних градацій ШКФ залежно від рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 

(рис. 3.28) виявив, що у всіх трьох групах переважають пацієнти із ШКФ >60 

над особами з ШКФ ≤60 мл/хв/1,73 м
2
 (60,4 проти 39,6 %, 67,7 проти 32,3 % та 

85,3 проти 14,7 % відповідно, р˂0,05). Міжгруповий аналіз показав більшу 

частоту випадків із зниженою ШКФ у групі ВН ПКЗ, порівняно з групою 

ВВ ПКЗ (39,6 проти 14,7 % відповідно, р=0,015). Отже, отримані нами дані 

свідчать про певну асоціацію збільшення частоти виявлення  епізодів зниженої 

ШКФ із ВН рівнем ПКЗ анкети MOS SF-36. 
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39,6

60,4

1. ШКФ > 60 мл/хв/1,73 м2

2. ШКФ <=60 мл/хв/1,73 м2

 

67,7

32,3

85,3

14,7

 

 

Рис. 3.28. Розподіл різних градацій швидкості клубочкової фільтрації 

залежно від рівня психічного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітки: 

1. Достовірність різниці % між різною величиною ШКФ у групах розрахована за 

критерієм χ
2
. 

2. Стрілками показана наявність статистичної достовірності % по відношенню до 

групи ВВ ПКЗ за критерієм χ
2
 (р=0,015). 

 

Резюме. Визначено, що лабораторно-інструментальні показники 

пацієнтів із ХСН у тій чи іншій мірі асоційовані з рівнем інтегральних 

показників якості життя. Показано, що найбільш переконлива асоціація 

параметрів толерантності до фізичних навантажень, структурно-

функціонального стану серця, функціонального стану нирок, 

нейрогуморального статусу встановлено з рівнями сумарного балу 

опитувальником MLHFQ та фізичного компонента здоров‘я анкети MOS SF-36. 

У меншій мірі подібний зв'язок виявлено з рівнем психічного компонента 

здоров'я анкети MOS SF-36. Натомість, останній показав певну асоціацію з 

1. Відносно низька ПКЗ (n=48) 

 

2. Відносно задовільна ПКЗ (n=31) 

 

3. Відносно висока ПКЗ (n=34) 

 

P1-2=0.04 

 

P1-2=0.005 

 P1-2<0.0001 
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окремими параметрами метаболічного стану (рівнем сечової кислота та 

частотою виявлення гіперурикемії) та субклінічного пошкодження нирок 

(рівнем мікроальбумінурії). 

З‘ясовано, що відносно низькі рівні інтегральних показників життя в 

пацієнтів із ХСН асоційовані з погіршенням параметрів толерантності до 

фізичних навантажень, ознаками більш тяжкого структурного ремоделювання 

серця і судин, поглибленням ознак ренальної дисфункції та нейрогуморальних 

зрушень, а також більшою частотою виявлення епізодів дизадаптаційних 

реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження, систолічної 

міокардіальної дисфункції, ексцентричного типу ремоделювання ЛШ, 

рестриктивного типу трансмітрального кровотоку, важких клапанних 

регургітації, високих градацій маркера біомеханічного стресу та зниження 

фільтраційної здатності нирок, що надає підстави розглядати цю категорію 

хворих як групу осіб підвищеного ризику несприятливих клінічних подій. 
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РОЗДІЛ 4 

НЕЗАЛЕЖНІ ПРЕДИКТОРИ РІВНЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ 

 

Визначення незалежних предикторів, що впливають на рівень ЯЖ у 

пацієнтів із ХСН ґрунтувалося на результатах непараметричного кореляційного 

аналізу Кендалла і множинної лінійної покрокової регресії між рівнями 

інтегральних показників ЯЖ: сумарного балу за опитувальником MLHFQ, ФКЗ 

і ПКЗ анкети MOS SF-36 (вихідні параметри аналізу) і різними клініко-

інструментальними показниками. Для аналізу була задіяна статистична 

матриця, яка включила 113 пацієнтів із ХСН ішемічної етіології (розділ 2.1) і 87 

різних клініко-інструментальних показників (розділ 2.2). 

Визначення і аналіз незалежних предикторів здійснювали за наступним 

сценарієм: 1) з метою відсіву малоінформативних і, відповідно, відбору найбільш 

інформативних чинників був проведений непараметричний кореляційний аналіз 

Кендалла між параметрами ЯЖ і різними клініко-інструментальними 

показниками. Для подальшого аналізу свідомо відбирали лише ті показники, які 

мали величину коефіцієнту кореляції (Kendall Tau) >0,20 і р<0,01; 2) за допомогою 

множинної лінійної регресії (модуль ―Multiple Linear Regression‖, процедура 

―Forward stervise‖ — пряма покрокова регресія пакета StatSoft ―Statistica‖ v. 

10.0.228.8) [89] були визначені незалежні предиктори рівнів інтегральних 

показників ЯЖ. При цьому, в якості останніх розглядали лише ті клініко-

інструментальні параметри, які б у сукупності давали найвищу інформативність 

прогнозування (найвищий коефіцієнт детермінації (RI) для отриманої множинної 

регресійної моделі) і значущий (p<0,05) лінійний регресійний зв'язок із вихідним 

параметром; 3) була проаналізована сила впливу незалежних предикторів на 

вихідний параметр у % (розраховувалась як відношення величини β-коефіцієнта 

предиктора до суми всіх β); 4) були розраховані критичні величини для 

незалежних предикторів, в якості яких розглядали медіану показника для ВН 
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рівнів ЯЖ за опитувальником MHFLQ, ФКЗ і ПКЗ анкети MOS SF-36 і 5) для 

оцінки ймовірності події були розраховані відношення шансів подій (ВШП) для 

кожного конкретного незалежного предиктора [89].   

У табл. 4.1 наведені результати кореляційного аналізу Кендалла між рівнем 

ЯЖ за опитувальником MLHFQ і різними клініко-інструментальними показниками. 

Отже, аналізуючи дані таблиці, звертає увагу, що переважна більшість 

наведених показників виявила прямий, у той час як лише 3 параметри — 

зворотний кореляційний зв'язок із рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ: 

величина фактичної дистанції ПШХ (Kendall Tau = -0,35, p<0,00001), ФВглоб 

(Kendall Tau = -0,30, p<0,00001) і ШКФ (Kendall Tau = -0,23, p=0,0003). Отримані 

дані свідчили, що зменшення величини фактичної дистанції стрес-тесту, ФВглоб. і 

ШКФ будуть супроводжуватись збільшенням величини сумарного балу ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ і, відповідно, зменшенням рівня ЯЖ пацієнтів. Дійсно, 

логічно допустити, що зменшення толерантності до фізичного навантаження, 

зниження скоротливої функції ЛШ і погіршення функціонального стану нирок 

асоціює зі зниженням рівня ЯЖ пацієнтів із ХСН. У свою чергу, прямий 

кореляційний зв'язок із рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ свідчив, що 

зростання величини відповідних показників буде супроводжуватись збільшенням 

сумарного балу і, відповідно, зменшенням рівня ЯЖ. 

З‘ясовано, що з клінічних даних найбільш тісний прямий кореляційний 

зв'язок із рівнем ЯЖ пацієнтів виявили ФК ХСН за NYHA (Kendall Tau=0,48, 

p<0,00001), наявність супутніх АГ (Kendall Tau=0,24, p=0,0001) і ФП (Kendall 

Tau=0,26, p=0,00003), тривалість ішемічного (Kendall Tau=0,32, p<0,00001) і 

аритмічного анамнезів (Kendall Tau=0,21, p=0,001); з функціональних 

параметрів — ступінь задишки за модифікованою шкалою Борга на тлі ПШХ 

(Kendall Tau=0,25, p=0,00007); група ЕхоКГ-показників: КДР (Kendall 

Tau=0,21, p=0,0009), КСР (Kendall Tau=0,25, p=0,0006), розмір ЛП 

(Kendall Tau=0,24, p=0,0001), ДА (Kendall Tau=0,21, p=0,001) та іММЛШ 

(Kendall Tau=0,27, p=0,00001); з лабораторних показників — рівні Nt-proBNP 

(Kendall Tau=0,33, p<0,00001) і креатиніну (Kendall Tau=0,23, p=0,0002).  
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Таблиця 4.1 

Кореляційні зв’язки між рівнем якості життя за опитувальником MLHFQ і 

різними клініко-інструментальними показниками  

(результати непараметричного кореляційного аналізу Кендалла) 

 

Клініко-інструментальні параметри Kendall Tau (Z, p-value) 

ФК ХСН, бали (2 або 3) 0,48 (7,52; p<0,00001) 

Cупутня АГ, бали (0 або 1) 0,24 (3,81; p=0,0001) 

Тривалість ІХС, роки 0,32 (5,07; p<0,00001) 

ФП, бали (0 або 1) 0,26 (4,14; p=0,00003) 

Тривалість ФП, роки 0,21 (3,24; p=0,001) 

Дистанція ПШХ, м -0,35 (-5,47; p<0,00001) 

Задишка за шкалою Борга, бали (2-8) 0,25 (3,96; p=0,00007) 

КДР, мм 0,21 (3,31; p=0,0009) 

КСР, мм 0,25 (3,98; p=0,0006) 

ФВглоб, % -0,30 (-4,71; p<0,00001) 

ЛП, мм 0,24 (3,84; p=0,0001) 

ДА, мм 0,21 (3,27; p=0,001) 

ІММЛШ, г/м
2
 0,27 (4,31; p=0,00001) 

Nt-proBNP, пг/мл 0,33 (5,24; p<0,00001) 

Креатинін, мкмоль/л 0,23 (3,64; p=0,0002) 

ШКФ, мл/(хв·1,73 м
2
) -0,23 (-3,54; p=0,0003) 

 

Примітка. Тут і надалі: ФК ХСН — функціональний клас хронічної серцевої 

недостатністі; АГ — артеріальна гіпертензія; ІХС ― ішемічна хвороба серця; ФП — 

постійна форма фібриляції передсердь; ПШХ ― проба  з 6 хвилинною ходьбою; КДР і КСР 

— кінцево-діастолічний і кінцево-систолічний розміри лівого шлуночка; ФВглоб — глобальна 

фракція викиду лівого шлуночка, розрахована за методом Сімпсон; ЛП — передньо-
задній розмір лівого передсердя; ДА — діаметр аорти; іММЛШ ― індекс маси міокарда 

лівого шлуночка; ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації, розрахована за формулою 

CKD-EPI. 
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Загалом, слід констатувати що, досить велика кількість різних клініко-

інструментальних параметрів мають зв'язок із рівнем ЯЖ пацієнтів із ХСН. Для 

аналізу рівнів інших інтегральних показників ЯЖ результати кореляційного 

аналізу (як сурогатного аналізу) у подальшому не наводились. 

У свою чергу, результати множинної покрокової лінійної регресії (табл. 4.2) 

продемонстрували, що в якості незалежних предикторів рівня ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ, слід розглядати 4 основних чинника: 1) наявність 

постійної форми ФП (β=0,213, р<0,005); 2) величину іММЛШ (β=0,225, р=0,004); 

3) рівень Nt-proBNP (β=0,395, р<0,00001) і 4) тривалість ішемічного анамнезу 

(β=0,193, р=0,01). Отримана регресійна модель була високоінформативною — 

RI=0,69, критерій Фішера (F)=15,97 (при належному 5,90) і p<0,00001, cтандартна 

похибка моделі (St. error of estimate) склала 0,62 бали. 

Таблиця 4.2 

Незалежні предиктори рівня якості життя за опитувальником MLHFQ у 

пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю  

(результати множинної покрокової лінійної регресії) 

 

N=113 β T (111) p-value 

ФП, бали (0 – ФП відсутня, 1 – має місце ФП) 0,213 2,82 0,005 

іММЛШ, г/м
2
 0,225 2,91 0,004 

Nt-proBNP, пг/мл 0,395 5,12 0,000001 

Тривалість ІХС, роки 0,193 2,50 0,01 

 

Примітка. Для отриманої множинної регресійної моделі — RI=0,69, критерій Фішера 

(F)=15,97 (при належному 5,90) і p<0,00001, cтандартна похибка моделі (St. error of estimate) 

склала 0,62 бали. 
 

Прямий зв'язок всіх змінних, отриманої регресійної моделі, свідчив, що 

збільшення сумарного балу опитувальника MLHFQ і, відповідно, зниження 

рівня ЯЖ пацієнтів слід очікувати при наявності постійної форми ФП і 

тривалому ішемічному анамнезі, а також у разі тяжкого структурного 

ремоделювання ЛШ (збільшенні величини іММЛШ) і зростанні рівня 

біомеханічного стресу (збільшенні показника плазмового рівня Nt-proBNP). 
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Аналіз сили впливу незалежних предикторів на вихідний параметр 

(рис. 4.1) показав, що домінуюче положення за впливом на величину сумарного 

балу опитувальника MLHFQ займала величина Nt-proBNP, що набувало 

високої достовірності по відношенню до інших чинників (38,5 проти 21,9 %, 

20,8 і 18,8 % відповідно, р<0,0001). Інші виявлені предиктори показали 

приблизно однаковий вплив на вихідний параметр, що не мало статистичної 

достовірності (р>0,05). 
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Рис. 4.1. Сила впливу незалежних предикторів на рівень якості життя за 

опитувальником MLHFQ (у %). 

Примітка. Знаком ―@‖ показана достовірність різниці % по відношенню до всіх інших 

чинників за критерієм χ
2
 (р<0,0001). 

 

Дані таблиці 4.3 демонструють розраховані критичні величини і ВШП, 

розраховані для ВН ЯЖ за опитувальником MLHFQ. 

Наводимо приклади розрахунку ВШП вибірково для 2 чинників 

(номінального і кількісного): ФП і іММЛШ. Так, наявність постійної форми 

ФП була зареєстрована в 32 обстежених нами пацієнтів і, відповідно, 113-32=81 

хворий основного масиву не мав аритмії в анамнезі. У 14 пацієнтів із ФП була 

визначена ВН ЯЖ за опитувальником MHFLQ і у 18 – ВЗ і ВВ ЯЖ (не ВН ЯЖ!) 

відповідно. Із 81 пацієнтів, які не мали ФП у 17 визначена ВН ЯЖ і у 64 – ВЗ і 

ВВ ЯЖ відповідно. Згідно цих даних побудована таблиця спряженості 4.4. 

Отже, згідно таблиці спряженості (табл. 4.4), для пацієнтів, які мають ФП 

шанси ВН ЯЖ складають 14/18=0,78, у той час як для тих, у кого аритмія 
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відсутня 17/64=0,27. ВШП=0,78/0,27=2,9 показують, що шанси низької ЯЖ за 

опитувальником MHFLQ у пацієнтів, які мають ФП у 2,9 раза вищі, ніж у 

пацієнтів без аритмії. 

Таблиця 4.3 

Критичні величини і відношення шансів подій, розраховані для 

незалежних предикторів рівня якості життя за опитувальником MLHFQ  

 

Незалежні предиктори 
Критичні величини 

для ВН ЯЖ 
ВШП 

ФП, бали  (0 – ФП відсутня, 1 – має місце ФП) 1 2,9 

іММЛШ, г/м
2
 ≥190 г/м

2
 4,2 

Nt-proBNP, пг/мл ≥2414 пг/мл 8,6 

Тривалість ІХС, роки ≥12 років 3,0 

 

Таблиця 4.4 

Характер спряженості наявності фібриляції передсердь і рівня якості 

життя за опитувальником MLHFQ  

 

Досліджуване явище ВН ЯЖ ВЗ і ВВ ЯЖ (не ВН ЯЖ) 

Наявна ФП 14 18 

ФП відсутня 17 64 

 

Критична величина для іММЛШ склала ≥190 г/м
2
 (табл. 4.3). При цьому 

така величина показника визначена в 30 пацієнтів основного клінічного масиву. 

Відповідно, в 113-30=83 хворих величина іММЛШ була <190 г/м
2
. У 15 

пацієнтів із іММЛШ ≥190 г/м
2
 визначена ВН ЯЖ за опитувальником MLHFQ і, 

відповідно, в інших 15 — ВЗ і ВВ ЯЖ (не ВН ЯЖ!). У 16 хворих із 

іММЛШ <190 г/м
2
 спостерігали ВН ЯЖ, у той час як в інших 67 — ВЗ і ВВ ЯЖ.  

Отже, згідно таблиці спряженості (табл. 4.5), для пацієнтів із 

іММЛШ ≥190 г/м
2
  шанси ВН ЯЖ складають 15/15=1, а для хворих з 

іММЛШ <190 г/м
2
 — 16/67=0,24. Таким чином, ВШП=1/0,24=4,2 показує, що 

шанси ВН ЯЖ за опитувальником MLHFQ у пацієнтів, які мають виражену 
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гіпертрофію ЛШ (іММЛШ ≥190 г/м
2
) у 4,2 раза вищі, ніж у хворих із 

величиною іММЛШ <190 г/м
2
.  

 

Таблиця 4.5 

Характер спряженості величини індекса маси міокарда лівого шлуночка і 

рівня якості життя за опитувальником MHFLQ 

 

Досліджувальні явища ВН ЯЖ ВЗ і ВВ ЯЖ (не ВН ЯЖ) 

іММЛШ ≥190 г/м
2
 15 15 

іММЛШ <190 г/м
2
 16 67 

 

У подальшому наведені розрахунки ВШП для інших незалежних 

предикторів у тексті дисертації не наводились.  

 

Таблиця 4.6 

Незалежні предиктори рівня фізичного компонента здоров'я анкети 

MOS SF-36 (результати множинної покрокової лінійної регресії) 

 

N=113 Β T (111) p-value 

ФК ХСН, бали (2 або 3) -0,401 -3,66 0,0003 

ФВглоб <39%, бали (0 або 1) -0,093 -2,94 0,03 

Реакція САT на ФН, приріст в мм рт. ст. 0,184 2,19 0,008 

ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73 м
2
), бали (0 або 1) -0,112 3,00 0,03 

 

Примітка. Коефіцієнт детермінації — RI=0,55, критерій Фішера (F)=8,91 (при 

належному 5,11) і p<0,00001, cтандартна похибка моделі (St. error of estimate) склала 

0,74 бали. 

 

Аналіз клініко-інструментальних предикторів рівня ФКЗ анкети MOS SF-

36, у пацієнтів із ХСН (табл. 4.6) свідчив, що в якості останніх слід розглядати 

ФК ХСН за NYHA (β=-0,401, р=0,0003); характер змін величини ФВглоб при 

вихідній ЕхоКГ (β=-0,093, р=0,03); реакцію систолічного АТ на тлі ПШХ 

(β=0,184, р=0,008) і характер змін величини ШКФ (β=-0,112, р=0,03). 

Зворотній регресійний зв'язок всіх визначених предикторів із ФКЗ 

демонстрував, що зниження рівня ФКЗ слід очікувати у випадку збільшення 
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ФК ХСН (у нашому випадку ІІІ проти ІІ ФК), наявності ФВглоб <39 % (1 бал 

проти 0) і ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73 м
2
) (1 бал проти 0). З іншого боку, збільшення 

приросту систолічного АТ на тлі стрес-тесту буде асоційоване з підвищенням 

рівня ФКЗ, а, відповідно, зниження показника або парадоксальна реакція 

систолічного АТ — зі зниженням рівня ФКЗ анкети MOS SF-36. 
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Рис. 4.2. Сила впливу незалежних предикторів на рівень фізичного 

компонента здоров'я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітка. Знаком ―@‖ показана достовірність різниці % по відношенню до 1-го, 2-го і 

3-го чинників (р<0,0001), ―&‖ — по відношенню до 2-го чинника за критерієм χ
2
 (p=0,048); 

 

Аналіз сили впливу незалежних предикторів на вихідний параметр (рис. 4.2) 

показав, що найбільший вплив на рівень ФКЗ був визначений для величини ФК 

ХСН (51,2 %), що достовірно (р<0,0001) перевищував вплив всіх інших чинників. 

Впливи характеру реакції систолічного АТ на фізичне навантаження (23,1 %) і 

величини ШКФ (18,8 %) були майже однаковими. Натомість, характер реакції 

систолічного АТ на фізичне навантаження за впливом на рівень ФКЗ достовірно 

(р=0,048) перевищував такий для ФВглоб <39 % (11,5 %). Саме останній фактор 

чинив найменший вплив на рівень ФКЗ анкети MOS SF-36. 

Критичні величини і ВШП, розраховані для незалежних предикторів 

ВН ФКЗ анкети MOS SF-36 (табл. 4.7) показали, що хворі з ІІІ ФК, порівняно з ІІ 

ФК ХСН за NYHA, мають у 6,3 раза; при наявності реакції систолічного АТ ≤18 

мм рт. ст., порівняно з реакцією систолічного АТ >18 мм рт. ст. на тлі ФН, — у 3,4 
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раза; при наявності величини ШКФ ˂60, порівняно з ШКФ >60 мл/(хв·1,73 м
2
), — 

у 2,7 раза і в разі величини ФВглоб. <39 %, порівняно з ФВглоб. ≥39 %, — у 2,5 раза 

більші шанси ВН ФКЗ анкети MOS SF-36. Виходячи з цього, слід було думати, що 

реакція ССС на фізичне навантаження та функціональний стан серця і нирок, у 

першу чергу, визначають рівень ФКЗ пацієнтів із ХСН. 

 

Таблиця 4.7 

Критичні величини і відношення шансів подій, розраховані для 

незалежних предикторів фізичного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 

 

Незалежні предиктори 
Критичні величини 

для ВН ФКЗ 
ВШП 

ФК ХСН, бали (2 або 3) 3 6,3 

ФВглоб <39 %, бали (0 або 1) 1 2,5 

Реакція САT на ФН, приріст в мм рт. ст. ≤18 мм рт. ст. 3,4 

ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73 м
2
), бали (0 або 1) 1 2,7 

 

У свою чергу, множинний регресійний покроковий аналіз взаємовідносин 

ПКЗ анкети MOS SF-36 і різних клініко-інструментальних показників (табл. 

4.8) надав можливість виявити, що в якості незалежних предикторів рівня ПКЗ 

слід розглядати наступні клінічні параметри: повторний ІМ в анамнезі          

(β=-0,146, р=0,04), постійну форму ФП (β=-0,261, р=0,004) і тривалість 

набрякового синдрому в роках (β=-0,102, р=0,05). Зворотні регресійні зв‘язки 

наведених чинників із вихідним параметром демонстрували, що в разі 

перенесеного повторного ІМ, наявності постійної форми ФП і тривалого 

анамнезу набрякового синдрому значно збільшується ймовірність погіршення 

рівня ПКЗ пацієнтів із ХСН. 

З іншого боку, в якості незалежних предикторів ПКЗ слід було розглядати 

також рівень Nt-proBNP (β=-0,244, р=0,006) і характер змін вихідного рівня 

сечової кислоти більше норми (β=-0,160, р=0,04). Звертає увагу, що зазначені 

показники також виявили зворотній зв'язок із вихідним параметром. Останнє 
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демонструвало, що зростання показника Nt-proBNP і збільшення рівня сечової 

кислоти вище референтних значень супроводжується зниженням рівня ПКЗ 

анкети MOS  SF-36. 

 

Таблиця 4.8 

Незалежні предиктори рівня психічного компонента здоровя анкети    

MOS SF-36 (результати множинної покрокової лінійної регресії) 

 

N=113 β T (111) p-value 

Наявність повторного інфаркта міокарда в 

анамнезі, бали (0 або 1) 
-0,146 -2,05 0,04 

Наявність ФП, бали (0 або 1) -0,261 -2,93 0,004 

Nt-proBNP, пг/мл -0,244 -2,77 0,006 

Сечова кислота >норми, бали (0 або 1) -0,160 -2,07 0,04 

Тривалість набрякового синдрому, роки -0,102 1,99 0,05 

 

Примітки: 

1. Норма сечової для чоловіків <420 ммоль/л і для жінок <350 ммоль/л [67]. 

2. Коефіцієнт детермінації  — RI=0,58, критерій Фішера (F)=9,14 (при належному 

5,11) і p<0,00001, cтандартна похибка моделі (St. error of estimate) склала 0,72 бали. 

 

Аналіз сили впливу визначених предикторів на вихідний параметр (рис. 

4.3) показав, що найбільший вплив на рівень ПКЗ чинили ФП (28,9 %) і рівень 

Nt-proBNP (26,7 %), що набувало статистичної достовірності (p<0,05) по 

відношенню до інших чинників. Найменший вплив на вихідний параметр 

виявляла тривалість набрякового синдрому, що склало лише 11,0 %. 

Результати подальшого аналізу незалежних предикторів ПКЗ (табл. 4.9) 

свідчили, що набряковий синдром тривалістю ≥4 років, порівняно з менш 

тривалими проявами або набряками de novo — у 2,4 раза; наявність повторних ІМ 

в анамнезі, порівняно з пацієнтами, в яких в анамнезі ІМ відсутній або має місце 

лише один епізод гострого ІМ, — у 3,0 раза; збільшення показника сечової 

кислоти вище норми, порівняно з референтними значеннями, — у 3,5 раза; рівень 

Nt-proBNP >1992 пг/мл, порівняно з рівнем біомаркера ≤1992 пг/мл, — у 5,2 раза і 
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наявність постійної форми ФП, порівняно з пацієнтами без аритмії, — у 5,4 раза 

збільшують шанси ВН ПКЗ анкети MOS SF-36 у пацієнтів із ХСН. 
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Рис. 4.3. Сила впливу незалежних предикторів на рівень психічного 

компонента здоров'я анкети MOS SF-36 (у %). 

Примітка. Знаком ―@‖ показана достовірність різниці % по відношенню до 1-го, 4-го і 

5-го чинників (р<0,0001), ―&‖ — по відношенню до 1-го і 5-го чинників за критерієм χ
2
 

(p<0,05). 
 

Таблиця 4.9 

Критичні величини і відношення шансів подій, розраховані для 

незалежних предикторів рівня психічного компонента здоров'я анкети 

MOS SF-36 

 

Незалежні предиктори 
Критичні величини 

для ВН ПКЗ 
ВШП 

Наявність повторного інфаркта міокарда, бали 

(0 або 1) 
1 3,0 

Наявність ФП, бали (0 або 1) 1 5,4 

Nt-proBNP, пг/мл >1992 пг/мл 5,2 

Сечова кислота >норми, бали (0 або 1) 1 3,5 

Тривалість набрякового синдрому, роки ≥4 роки 2,4 

 

Отже, отримані дані свідчать, що рівень ПКЗ у хворих із ХСН, у певній 

мірі, пов'язаний як із частотою перенесених ІМ, наявністю ФП і тривалістю 

набрякового синдрому, так і з гуморально-метаболічними змінами, такими як 

плазмові рівні Nt-proBNP і сечової кислоти. 

Резюме. Встановлено, що в пацієнтів із ХСН ішемічної етіології 
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основними клініко-інструментальними предикторами, які визначають рівень 

якості життя за опитувальником MLHFQ слід вважати: наявність постійної 

форми фібриляції передсердь, тривалість ішемічного анамнезу, величину 

індексу маси міокарда лівого шлуночка та рівень Nt-proBNP; фізичного 

компонента здоров'я анкети MOS SF-36 — величину функціонального класу 

ХСН за NYHA, показник фракції викиду лівого шлуночка, реакцію 

систолічного артеріального тиску на фізичне навантаження та рівень швидкості 

клубочкової фільтрації; психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 — 

наявність повторних епізодів інфаркту міокарда в анамнезі, наявність постійної 

форми фібриляції передсердь, тривалість набрякового синдрому, плазмові рівні 

сечової кислоти та Nt-proBNP. 

З‘ясовано, що ризик відносно низького рівня якості життя за 

опитувальником MLHFQ зростає за умови наявності в пацієнтів із ХСН: постійної 

форми фібриляції передсердь — у 2,9; величини індексу маси міокарда лівого 

шлуночка ≥190 г/м
2
 — у 4,2; рівня Nt-proBNP ≥2414 пг/мл — у 8,6 та тривалості 

ішемічного анамнезу ≥12 років — у 3,0 раза; відносно низького фізичного 

компонента здоров'я анкети MOS SF-36 — за наявності ІІІ функціонального класу 

ХСН за NYHA — у 6,3; фракції викиду лівого шлуночка <39 % — у 2,5; реакції 

систолічного артеріального тиску на фізичне навантаження ≤18 мм рт. ст. — у 3,4 

та рівня швидкості клубочкової фільтрації ≤60 мл/(хв·1,73 м
2
) — у 2,7 раза; 

відносно низького психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 — за 

наявності повторного інфаркту міокарда в анамнезі — у 3,0; постійної форми 

фібриляції передсердь — у 5,4; тривалості набрякового синдрому ≥4 років — у 

2,4; плазмового рівня Nt-proBNP >1992 пг/мл — у 5,2 та показника сечової 

кислоти вище референтних значень —  у 3,5 раза. 

Результати дослідження, наведені в даному розділі, висвітлені в наступних 

наукових працях: 

1.  Іванов ВП, Савіцька ЮВ. Предиктори порушення якості життя у хворих із 

систолічною хронічною серцевою недостатністю ішемічної та гіпертензивної 

етіології. Кардиология: от науки к практике. 2016;5—6:45—53 [56]. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ЛАБОРАТОРНО-

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ РІЗНИХ 

ВАРІАНТІВ ДІУРЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТОРАСЕМІДОМ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ 

ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

 

5.1. Клінічна ефективність різних варіантів діуретичної терапії 

торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю 

Усім пацієнтам, включеним у дослідження, враховуючи наявність у них 

набрякового синдрому, був призначений один із 3 варіантів діуретичної терапії 

торасемідом, відповідно до яких сформовані 3 групи лікування. Рандомізацію 

по вибору того чи іншого варіанту діуретичної терапії проводили методом 

випадкових чисел, однак з урахуванням  рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ.  

Так, до 1-ї групи увійшло 38 (33,6 %) пацієнтів, які отримували 

інтермітуючу терапію торасемідом НВ (ІТ ТНВ) (прийом препарату через 1—2 

доби або 2—3 доби підряд із наступною перервою на 1—2 доби, тривалість 

перерви на власний розсуд пацієнтів), до 2-ї — 37 (32,8 %) осіб, що приймали 

щоденну терапію торасемідом НВ (ЩТ ТНВ) і до 3-ї — 38 (33,6 %) хворих, які 

використовували щоденну діуретичну терапію торасемідом МВ (ЩТ ТМВ).  

Виділені групи лікування були співставними за основними клініко-

інструментальними параметрами — гендерно-віковими показниками, ФК ХСН 

за NYHA, частотою виявлення коморбідних станів (ожиріння, ГХ, постійної 

форми ФП), величиною дистанції ПШХ, ФВглоб, іММЛШ, плазмовими рівнями 

Nt-proBNP та сечової кислоти, показниками функціонального стану нирок, а 

також розподілом різних рівнів ЯЖ за опитувальником MLHFQ (р>0,05). 

Спостерігалося лише певне переважання тривалості набрякового синдрому в 

групі  ІТ ТНВ, порівняно з групою ЩТ ТМВ (3 проти 2 відповідно, р=0,04) та 

кількості епізодів ІМ в анамнезі в групі ЩТ ТНВ, порівняно з групою ЩТ ТМВ 

(12 проти 21 відповідно, р=0,04) (додаток В). 
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Перед початком дослідження з пацієнтами та їхніми родичами 

проводилась бесіда щодо важливості дотримання дієтичних рекомендацій, 

режиму праці та відпочинку, обмеження вживання солі та рідини, відмови від 

шкідливих звичок, зниження надмірної ваги тіла, дотримання режиму прийому 

та дозування лікарських засобів і самоконтролю свого стану та добового об‘єму 

діурезу.  

Базова фармакотерапія, відповідно до сучасних рекомендацій лікування 

пацієнтів із ХСН з урахуванням наявних у них коморбідних станів [26; 161], 

включала нейрогуморальні антагоністи: ІАПФ або БРА, БАБ, антагоністи 

мінералокортикоїдних рецепторів. Крім того, всім пацієнта, за відсутності 

протипоказань, призначалась антитромбоцитарна (АСК) та гіполіпідемічна 

(аторвастатин) терапія. При наявності тахісистолічної форми ФП призначався 

дігоксин. А також, за показами, використорували інгібітори If-потоку 

(івабрадин), нітрати, антагоністи кальцію, тіазидові/тіазидоподібні діуретики, 

пероральні антикоагулянти та інші лікарські засоби для корекції супутньої 

патології (додаток  Д). 

З метою зменшення можливого конфаундингу супутньої терапії на 

результати нашого дослідження, лікування пацієнтів намагалися здійснювати за 

єдиними схемами. Так, в якості пріоритетного БАБ використовували 

бісопролол; ІАПФ – раміприл, у разі непереносимості останнього 

використовували БРА — валсартан; блокатора мінералокортикоїдних 

рецепторів — еплеренон; антиагрегантного засобу — АСК; перорального 

антикоагулянта — рівароксабан; гіполіпідемічного засобу — аторвастатин у 

належних дозах. 

Ефективну дозу діуретика підбирали за ступінчастою схемою 

індивідуально в кожному конкретному випадку. Після досягнення 

еуволемічного стану дозу торасеміду намагалися поступово зменшити до 

мінімальних ефективних рівнів. У разі виникнення побічних дій діуретика, що 

вимагали відміни даного препарату, виникненні стійкої резистентності до 
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діуретичної терапії торасемідом чи неможливості його застосування в 

призначеному режимі, пацієнти виключались із дослідження. 

Аналіз добових доз препарату при різних режимах діуретичної терапії 

показав, що в 1-й групі на 1-му місяці лікування добова доза торасеміду НВ 

коливалась від 10 до 60 мг і в середньому складала (33,7±3,3) мг (медіана — 30). 

У свою чергу, на 3-му місяці коливання добової дози діуретика склали від 20 до 

40 мг, у середньому — (30,5±2,4 мг) (медіана — 30) і на 6-му — від 20 до 40 мг, 

у середньому — (28,7±1,9 мг) (медіана — 30). 

У 2-й групі на 1-му місяці лікування добова доза торасеміду НВ 

коливалась від 10 до 40 мг і в середньому становила (24,6±2,0) мг (медіана — 

20). На 3-му місяці коливання дози становили від 10 до 30 мг, у середньому — 

(20,0±1,3) мг (медіана — 20), в той час як на 6-му — від 10 до 30 мг, у 

середньому — (18,2±1,3) мг (медіана — 20).  

У свою чергу, у 3-й групі на 1-му місяці лікування добова доза торасеміду 

МВ коливалась від 10 до 40 мг і в середньому складала (23,9±1,8) мг (медіана — 

20). На 2-му місяці коливання дози склали від 10 до 30 мг, у середньому — 

(21,0±1,4) мг (медіана — 20) і на 6-му — від 10 до 20 мг, у середньому — 

(15,8±0,8) мг (медіана — 20). 

Аналіз динаміки добових доз торасеміду (рис. 5.1) в групі ІТ ТНВ показав 

деяке зменшення дози препарату впродовж терміну спостереження, однак він 

не виявив достовірної різниці між середніми дозами препарату на 1-му, 3-му та 

6-му місяцях лікування (33,7 проти 30,5 проти 28,7 мг/добу відповідно, р˃0,05, 

∆˃-14 %). Натомість, у групах ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ динаміка зменшення 

середньої дози діуретика від 1-го до 6-го місяця лікування була більшою. Так, у 

групі ЩТ ТНВ середня доза торасеміду на 1-му місяці лікування була 

достовірно вищою порівняно з аналогічним показником на 3-му та 6-му місяцях 

прийому лікарського засобу (24,6 проти 20,0 р=0,048, Δ= -18,7 % та проти 

18,2 мг/добу, р=0,007, Δ=-26,0 % відповідно). У групі ЩТ ТМВ середня дози 

препарату на 6-му місяці прийому виявилася достовірно нижчою, ніж на 1-му 

та 3-му місяцях (15,8 проти 23,9 та 21 мг/добу відповідно, р˂0,04, ∆˂-24 %).  
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Рис. 5.1. Динаміка добових доз торасеміду (у мг на добу) при різних 

варіантах діуретичної терапії за 1-й, 3-й і 6-й місяці лікування. 

Примітка. Достовірність різниці добових доз торасеміду за різні місяці у групах лікування 

розрахована за t-критерієм для зв'язаних виборок (t-test for Dependent Samples) 

  

Подальший аналіз динаміки сумарних тижневих доз торасеміду при 

різних варіантах діуретичної терапії за 1-й, 3-й і 6-й місяці лікування (рис. 5.2) 

виявив тенденцію до їхнього зростання в групі ІТ ТНВ на 3-му та 6-му місяцях 

лікування, порівняно з 1-м місяцем (214 та 201 проти 94 мг/тиж. відповідно, 

р˂0,0001, ∆≥1,1 рази). Натомість, у групах ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ виявилася 

чітка тенденція до зменшення доз препарату від 1-го до 6-го місяця терапії.  

Р1-3=0,40, Δ=-9.5% 

Р1-6=0,22, Δ=-14.8% 

Р3-6=0,54, Δ=-5.9% 

ЩТ ТМВ (n=38) 

ЩТ ТНВ (n=37) 

Р1-3=0,15, Δ=-12.1% 
Р1-6=0,0003, Δ=-33.9% 
Р3-6=0,003, Δ=-24.8% 

ІТ ТНВ (n=38) 

Р1-3=0,048, Δ=-18.7% 

Р1-6=0,007, Δ=-26.0% 

Р3-6=0,26, Δ=-9.0% 
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Рис. 5.2. Динаміка сумарних тижневих доз торасеміду (у мг на тиждень) 

при різних варіантах діуретичної терапії за 1-й, 3-й і 6-й місяці лікування. 

Примітки:  

1. Достовірність різниці сумарних тижневих доз у групах лікування розрахована за     

t-критерієм для зв'язаних виборок (t-test for Depedent Samples). 

2.  Міжгрупова достовірність різниці сумарних тижневих доз розрахована за                 

t-критерієм для не зв'язаних виборок (t-test for Independent Samples). 
 
 

 

P 
Термін спостереження (місяці) 

1 місяць 3 місяць 6 місяць 

ІТ ТНВ – ЩТ ТНВ <0,0001 0,0003 <0,0001 

ІТ ТНВ – ЩТ ТМВ <0,0001 0,001 <0,0001 

ЩТ ТНВ – ЩТ ТМВ 0,81 0,58 0,13 

 

Р1-3<0,0001, Δ=+1,3 рази 

Р1-6<0,0001, Δ=+1,1 рази 

Р3-6=0,61, Δ=-6,1 % 

ІТ ТНВ (n=38) 

ЩТ ТНВ (n=37) 

Р1-3=0,15, Δ=-12,1 % 

Р1-6=0,0003, Δ=-33,9 % 

Р3-6=0,003, Δ=-24,8 % 

ЩТ ТМВ (n=38) 

Р1-3=0,048, Δ=-18,7 % 

Р1-6=0,006, Δ=-26,0 % 

Р3-6=0,27, Δ=-9,0 % 
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У групі ЩТ ТНВ сумарні тижневі дози торасеміду на 3-му та 6-му 

місяцях лікування були нижчими, ніж на 1-му місяці (140 та 127 проти 172 

мг/тиж. відповідно, р˂0,05, ∆˂-18,7%). А в групі ЩТ ТМВ виявлена достовірна 

різниця між тижневими дозами препарату на 1-му та 3-му місяцях терапії, 

порівняно з 6-м місяцем (168 та 147 проти 111 мг/тиж., р˂0,004, ∆˂-24 %). 

Міжгруповий аналіз показав меншу динаміку середньотижневих доз 

торасеміду на 1-му, 3-му та 6-му місяцях в групі ІТ ТНВ, порівняно з іншими 

групами (р˂0,002). У той же час, між групами ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ стосовно 

даного показника достовірної різниці не виявлено (р˃0,1). Отже, загалом слід 

констатувати, що щоденна терапія торасемідом, не залежно від форми його 

вивільнення, характеризується більш позитивним впливом на динаміку 

зменшення середньодобових та середньотижневих доз діуретика від 1-го до     

6-го місяця лікування, порівняно з  ІТ ТНВ. 
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Рис. 5.3. Розподіл індексу комфортності діуретичної терапії у групах 

лікування. 

Примітки: 

1. Наведені медіана і інтерквартильний розмах індексу комфортності окремо для 

кожної групи лікування 

2. Міжгрупова достовірність різниці показників індексу комфортності розрахована за 

Kruskal-Wallis ANOVA & Median test for all groups 

 

Для об‘єктивізації суб‘єктивної переносимості досліджуваних варіантів 

діуретичної терапії використовувався індекс комфортності (ІК). Визначення 

Р1-3=0,0004 

Р1-2=0,08  

Р2-3=0,35  

 

(25; 55) 

(27; 59) 
(43; 79) 
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даного індексу здійснювалося на 6-му місяці лікування за допомогою 100 мм 

візуально-аналогової шкали (ВАШ).  

Результати аналізу виявили, що величина ІК діуретичної терапії в 

досліджуваній вибірці коливалась від 2 до 95 і в середньому склала 

(48,6±2,3) мм (медіана показника — 48 і інтерквартильний розмах — 28 і 66).  
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P (критерій χ
2
) ІТ ТНВ ЩТ ТНВ ЩТ ТМВ 

ІК < 28 0,03 0,25 0,001 

ІК – 28-49 0,63 0,63 1,00 

ІК – 50-66 0,41 0,05 0,26 

ІК > 66 0,03 0,80 0,04 
 

Рис. 5.4. Розподіл різних градацій індексу комфортності діуретичної 

терапії у групах лікування (у %). 

Примітки:  

1. ІК – індекс комфортності. 

2. Достовірність різниці % між частками різних градацій індексу комфортності в 

групах лікування розрахована за критерієм χ
2
. 

 

1. ІТ ТНВ (n=38) 

 

2. ЩТ ТНВ (n=37) 

 

 

3. ЩТ ТМВ (n=38) 
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Розподіл величини ІК у різних групах лікування (рис. 5.3) виявив його 

найвище значення в групі ЩТ ТМВ, що достовірно переважало аналогічний 

показник групи ІТ ТНВ (54 проти 34 відповідно, р=0,0004). Отже, отриманий 

результат дозволяє констатувати кращу суб‘єктивну переносимість ЩТ ТМВ, 

порівняно з ІТ ТНВ. 

Також, для більшої наочності, величини показника ІК у групах лікування 

були розподілені за різними градаціями. Так, 1-й градації (вкрай низький ІК) 

відповідав показник <28; 2-й градації (відносно низький ІК) — 28—49; 3-й 

градації (відносно задовільний ІК) — 50—66; і 4-й градації (високий ІК) — >66. 

Таким чином, результати розподілу пацієнтів за різними градаціями ІК у 

групах лікування, наведені на рис. 5.4, свідчили, що в групі ІТ ТНВ, порівняно з 

групою ЩТ ТМВ, переважають пацієнти з вкрай низьким ІК (39,5 проти 7,9 % 

відповідно, р˂0,04), тоді як група ЩТ ТМВ переважала групу ІТ ТНВ за 

часткою осіб із високою градацією ІК (39,5 проти 18,4 % відповідно, р˂0,05). 

Натомість, у групі ЩТ ТНВ, порівняно з іншими групами, спостерігалась 

тенденція до переважання частки пацієнтів з відносно задовільною градацією 

ІК (35,1 проти 15,8 та 26,3 % відповідно, р=0,05). Отже, загалом проведений 

аналіз вказує, що ІТ ТНВ у більшій мірі асоціює з низькими градаціями ІК, тоді 

як щоденні режими діуретичної терапії торасемідом навпаки — з вищими його 

градаціями. 

Аналіз частоти повторних госпіталізацій із приводу декомпенсації ХСН 

(рис. 5.5), як одного із ключових параметрів клінічної ефективності 

призначеного лікування, свідчив, що за 6 місяців спостереження в групі ІТ ТНВ 

повторно госпіталізували 10 осіб (8,8 %). Цей показник переважав аналогічні 

значення в групах ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ — 1 (0,9 %) та 0 (0 %) випадків 

відповідно (р≤0,001). Тоді як між групами із щоденним варіантом діуретичної 

терапії достовірної різниці не виявлено (р=0,31). 

Отже, виходячи з отриманих результатів, можна констатувати, що 

щоденний варіант діуретичної терапії торасемідом, не залежно від форми його 
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вивільнення, асоціює з меншою частотою повторних госпіталізацій із приводу 

декомпенсацій ХСН, ніж ІТ ТНВ. 
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Рис. 5.5. Частота повторних госпіталізацій із приводу декомпенсації 

хронічної серцевої недостатності впродовж 6 місяців у групах лікування. 

Примітки:   

           1. Достовірність різниці % розрахована за критерієм χ2. 

           2. Знаком «*» позначена достовірність по відношенню до групи ІТ ТНВ. 

 

5.2. Динаміка параметрів фізичного функціонування пацієнтів із 

хронічною серцевою недостатністю на тлі різних варіантів діуретичної 

терапії торасемідом 

Толерантність до фізичного навантаження пацієнтів у динаміці 

оцінювалась за допомогою ПШХ. З метою подальшого порівняльного аналізу 

використовували лише основний параметр стрес-тесту — величину фактичної 

дистанції, подоланої пацієнтом за 6 хвилин. 

Фактична дистанція під час проби в цілому по групі на 3-му місяці 

спостереження, порівняно з вихідними показниками, збільшилась на 3,9 % (від 

363 до 373 м, р<0,0001) і на 6-му — на 8,5 % (від 363 до 384 м, р<0,0001). Крім 

того, відзначено достовірно позитивний приріст величини дистанції на 3,1 % 

(р<0,0001) між 3-м та 6-м місяцями лікування.  

У 86 (76,1 %) пацієнтів позитивний приріст подоланої відстані був  

відзначений на 3-му і в 82 (72,6 %) — на 6-му місяці лікування. Натомість, у 27 

(23,9 %) осіб зафіксовано зворотну тенденцію до скорочення  фактичної 

р=0,004 

% 

р=0,001 
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дистанції на 3-му і в 31 (27,4 %) — на 6-му місяцях терапії. Отже, слід 

констатувати, що майже у третини хворих, не зважаючи на проведення 

належної базової терапії, впродовж 3 і 6 місяців спостереження визначалось 

зниження толерантності до фізичного навантаження. 
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Рис. 5.6. Динаміка фактичної дистанції проби з 6-хвилинною ходьбою на 

тлі інтермітуючої терапії торасемідом негайного вивільнення. 

Примітки:  

1. ІТ ТНВ — інтермітуюча терапія торасемідом негайного вивільнення. 

2. Достовірність різниці динаміки фактичної дистанції проби з 6-хвилинною ходьбою 

на тлі лікування розрахована за t-критерієм для зв'язаних виборок (t-test for Dependent 

Samples). 

 

Подальший аналіз змін величини фактичної дистанції в групах лікування  

виявив негативну динаміку на тлі ІТ ТНВ (рис. 5.6). Так,  порівняно з вихідним 

рівнем, на 3-му місяці показник фактичної дистанції зменшився на 4,5 %, а на 

6-му місяці — на 9,2 % (313 проти 301 та 289 м відповідно, р˂0,005).  

Крім того, достовірним виявилося скорочення дистанції і в часовому 

проміжку між 3-м та 6-м місяцями лікування на 5,1 % (р˂0,0001).  

Отже, слід відзначити певний зв'язок зниження толерантності до 

фізичного навантаження з ІТ ТНВ. 

Натомість, результати аналізу величини фактичної дистанції в групі ЩТ 

ТНВ (рис. 5.7.) виявили тенденцію до її зростання впродовж 6 місяців 

лікування. Так, на 3-му місяці приріст даного показник, порівняно з вихідним 

-4,5 %, р вд-3=0,001 

-9,2 %, р вд-6<0,0001 

-5,1%, р 3-6<0,0001 

м 

ІТ ТНВ (n=38) 
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рівнем, склав 6,8 %, а на 6-му — 12,4 % (373 та 396 проти 348 м відповідно, 

р˂0,0001). Між 3-м та 6-м місяцями фактична дистанція збільшилась на 6,0 % 

(р˂0,0001). Отже, загалом, можна констатувати позитивний вплив ЩТ ТНВ на 

фізичні можливості пацієнтів. 
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Рис. 5.7. Динаміка фактичної дистанції проби з 6-хвилинною ходьбою на 

тлі  щоденної терапії торасемідом негайного вивільнення. 

Примітки:  

1. ЩТ ТНВ — щоденна терапія торасемідом негайного вивільнення. 

2. Достовірність різниці динаміки фактичної дистанції проби з 6-хвилинною ходьбою 

на тлі лікування розрахована за t-критерієм для зв'язаних виборок (t-test for Dependent 

Samples). 

 

Подібну до попереднього аналізу тенденцію виявлено під час визначення 

фактичної дистанції в групі ЩТ ТМВ (рис. 5.8.). Так, на тлі ЩТ ТМВ величина 

подоланої відстані на 3-му місяці лікування, порівняно з вихідною, збільшилася 

на 6,5 %, а на 6-му — на 11,2 % (352 проти 376 та 397 м відповідно, р˂0,0001). 

Між 3-м та 6-м місяцями приріст дистанції склав 4,9 % (р˂0,0001). Враховуючи 

отримані результати, слід відмітити певний зв'язок ЩТ ТМВ із поліпшенням 

толерантності до фізичних навантажень. 

Отримані статистичні закономірності знайшли відображення і під час 

міжгрупового аналізу динаміки величини фактичної дистанції ПШХ на тлі 

різних варіантів діуретичної терапії — групи із щоденним режимом переважали 

групу з інтермітуючим режимом за приростом дистанції на усіх заданих 

часових проміжках (р˂0,0001). Натомість, вплив ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ на 

динаміку даного показника був співставним (р˃0,8). Отже, загалом можна 

+6,8%, р вд-3<0,0001 
+12,4%, р вд-6<0,0001 

+6,0%, р 3-6<0,0001 

ЩТ ТНВ (n=37) 
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констатувати той факт, що в пацієнтів із ХСН щоденний режим діуретичної 

терапії, не залежно від форми вивільнення торасеміду, асоціює з більш 

позитивним впливом на динаміку показників толерантності до фізичних 

навантажень, ніж ІТ ТНВ. 
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P для динаміки фактичної дистанції 
(Кruskal-Wаllis ANOVA & Median test) 

3-й місяць 6-й місяць 3-6-й місяць 

ІТ ТНВ – ЩТ ТНВ <0,0001 <0,0001 <0,0001 

ІТ ТНВ – ЩТ ТМВ <0,0001 <0,0001 <0,0001 

ЩТ ТНВ – ЩТ ТМВ 1,00 1,00 0,85 

 

Рис. 5.8. Динаміка фактичної дистанції проби з 6-хвилинною ходьбою на 

тлі щоденної терапії торасемідом модифікованого вивільнення. 
 

Примітки:  

1. Тут і далі: ІТ ТНВ — інтермітуюча терапія торасемідом НВ, ЩТ ТНВ — щоденна 

терапія торасемідом НВ, ЩТ ТМВ — щоденна терапія торасемідом МВ. 

2.  Достовірність різниці динаміки фактичної дистанції проби з 6-хвилинною ходьбою 

на тлі лікування у групі розрахована за t-критерієм для зв'язаних виборок (t-test for Dependent 

Samples). 

3. Достовірність міжгрупової різниці динаміки фактичної дистанції стрес-тесту на тлі 

лікування визначена за Кruskal-Wаllis ANOVA & Median test. 
 

Досить цікавим, з науково-практичної точки зору, є аналіз частоти 

випадків із негативною динамікою фактичної дистанції ПШХ на тлі різних 

режимів діуретичної терапії (рис. 5.9). Порівняння величини даного показника 

на 3-му та 6-му місяцях у групах лікування не виявив суттєвих розбіжностей 

(р˃0,05). Натомість, міжгруповий аналіз показав суттєву перевагу групи 

ІТ ТНВ, порівняно з іншими групами, — 22 (57,9 %) проти 3 (8,1 %) і 2 (5,3 %) 

+6,5%, р вд-3<0,0001 
+11,2%, р вд-6<0,0001 

+4,9%, р 3-6<0,0001 

ЩТ ТМВ (n=38) 
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випадків зменшення величини дистанції на 3-му місяці лікування та 25 (65,8 %) 

проти 5 (13,5 %) і 1 (2,6 %) — на 6-му місяці відповідно (р˂0,0001). Натомість, 

між групами щоденної терапії суттєвої різниці за частотою епізодів негативної 

динаміки ПШХ не виявлено (р˃0,05). Отже, загалом, проведений аналіз 

показав, що інтермітуючий режим діуретичної терапії торасемідом у більшій 

мірі асоціюється із частотою випадків зниження толерантності до фізичних 

навантажень, ніж щоденний. Крім того, показано, що форма вивільнення 

торасеміду не має суттєвого впливу на останній показник. 
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P для % (критерій χ
2
) 3 місяць 6 місяць 

ІТ ТНВ – ЩТ ТНВ <0,0001 <0,0001 

ІТ ТНВ – ЩТ ТМВ <0,0001 <0,0001 

ЩТ ТНВ – ЩТ ТМВ 0,62 0,08 

 

Рис. 5.9. Частота випадків із негативною динамікою фактичної дистанції 

проби з 6-хвилинною ходьбою впродовж 3 і 6 місяців на тлі різних варіантів 

діуретичної терапії. 

Примітка. Достовірність міжгрупової різниці частоти випадків із негативною 

динамікою фактичної дистанції стрес-тесту на тлі різних варіантів діуретичної терапії 

визначена за χ2-критерієм. 
 

Аналіз динаміки величини ФК ХСН за NYHA виявив, що в цілому по 

вибірці  вона зменшилась на 1 клас на 3-му місяці лікування в 14 (12,4 %) і на  
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6-му — у 18 (15,9 %) пацієнтів. Натомість, збільшення ФК на 1 клас 

реєстрували лише в 1 пацієнта на 3-му і в 2 (1,8 %) — на 6 місяці лікування.  

Отже, отримані дані свідчать, що лише у 2-х пацієнтів на 6-му місяці 

лікування визначались клінічні ознаки прогресування ХСН. Слід зауважити, що 

в обох випадках клінічне прогресування ознак ХСН відбувалось на тлі 

інтермітуючої терапії торасемідом НВ. Однак, цей факт не слід було сприймати 

як закономірність (лише як тенденцію), оскільки він не мав статистичної 

достовірності по відношенню до інших груп лікування (р>0,15).  
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Рис. 5.10. Динаміка випадків із зменшенням величини ФК на 1 клас 

упродовж 3 і 6 місяців на тлі різних варіантів терапії. 
 

 Примітка. Достовірність різниці динаміки із зменшенням величини ФК на 1 клас на 

тлі лікування розрахована за t-критерієм для зв'язаних виборок (t-test for Dependent Samples). 

 

Оцінка динаміки величини ФК впродовж 3 та 6 місяців у групах 

лікування (рис. 5.10) не виявила певних закономірностей (р˃0,2). Отже, слід 

констатувати, що жоден із варіантів діуретичної терапії не показав своєї 

переваги за даним показником. 

 

 

 

р>0,20 
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5.3. Динаміка показників структурно-функціонального стану серця в 

пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на тлі різних варіантів 

діуретичної терапії торасемідом 

Аналіз динаміки структурно-функціональних параметрів серця за даними 

ЕхоКГ на 6-му місяці лікування в цілому по вибірці (рис. 5.11) свідчив про 

зменшення величини КДР на 2,6 %, КСР на 3,4 %, ЛП на 2 %, ПШ на 1,6 % та 

іММЛШ на 4,6 %, а також зростання величини ФВглоб. на 12,8 %, порівняно з 

вихідними величинами. 
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Рис. 5.11. Динаміка ЕхоКГ-показників (у %) у пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю впродовж 6 місяців лікування. 

Примітка. Тут і далі: КДР та КСР — кінцево-діастолічний та кінцево-систолічний 

розміри лівого шлуночка, ФВглоб. — фракція викиду глобальна, ЛП — передньо-задній 

розмір лівого передсердя; ПШ — правий шлуночок; іММЛШ — індекс маси міокарда лівого 

шлуночка. 
 

Результати аналізу ряду ЕхоКГ-показників (КДР, КСР, ФВглоб., ЛП, ПШ та 

іММЛШ) свідчив, що вихідні величини даних параметрів у групах лікування 

були співставними (р˃0,80) (додаток Е). 

 У подальшому було визначено, що на тлі ІТ ТНВ спостерігалося 

достовірне зниження лише величини КСР на 2,1 % (з 47 до 46 мм, р=0,04) та 

зростання  ФВглоб. на 6,2 % (з 41 % до 44 %, р=0,03). Такі параметри як КДР, ЛП, 
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ПШ та іММЛШ під час 6-місячної інтермітуючої діуретичної терапії майже не 

змінилися (р˃0,2).  

Натомість, у групах ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ була відзначена достовірна 

динаміка стосовно усіх зазначених ЕхоКГ-показників. Так, на тлі щоденних 

варіантів діуретичної терапії відзначено зменшення КДР на 2,7 та 2,5 %  (60 

проти 58 мм, р˂0,0001 в обох випадках), КСР — на 3,8 та 4,2 % (з 47 до 45 мм в 

обох випадках, р˂0,0005), ЛП — на 2,2 та 3,9 % (з 46 до 45 мм та з 45 до 43 мм 

відповідно, р˂0,003), ПШ — на 4,1 та 3,6 % (з 31 до 29 мм та з 32 до 31 мм 

відповідно, р˂0,0004), іММЛШ — на 5,3 та 6,7 % (з 166 до 154 г/м
2
  та з 149 до 

140 г/м
2
 відповідно, р˂0,03), а також зростання ФВглоб. — на 13,5 та 18,6 %        

(з 42 до 48 % та з 42 до 50 % відповідно, р˂0,0001), порівняно з вихідними 

величинами. 

Міжгруповий аналіз виявив переважання груп ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ над 

групою ІТ ТНВ стосовно впливу на динаміку розмірів та скоротливу здатність 

ЛШ, параметри ПШ і ЛП, а також інтегральний показник гіпертрофії ЛШ 

(іММЛШ) (р˂0,05). Натомість, групи з щоденними режимами діуретичної 

терапії виявилися співставними за усіма показниками (р˃0,05), окрім  ФВглоб.. 

Група ЩТ ТМВ демонструвала певну перевагу над групою ЩТ ТНВ стосовно 

динаміки показника скоротливої здатності ЛШ (р=0,02). 

Оцінка величини ЕхоКГ-параметрів на 6-му місяці лікування показала  

достовірно менші показники ФВглоб. у групі ІТ ТНВ, порівняно з групами 

щоденної діуретичної терапії (44 проти 48 та 50 % відповідно, р˂0,05). Тоді як 

між групами ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ за даним показником  різниці не виявлено 

(р˃0,6). 

Отже, загалом слід констатувати більш позитивний вплив на структурно-

функціональні параметри серця щоденного режиму діуретичної терапії, не 

залежно від форми вивільнення торасеміду, порівняно з інтермітуючим 

режимом. Відсутність чіткої міжгрупової різниці досліджуваних структурних 

параметрів серця в групах лікування на 6-му місяці, на нашу думку, пов‘язано з 

досить коротким терміном спостереження. 
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5.4. Динаміка показників нейрогуморального статусу в пацієнтів із 

хронічною серцевою недостатністю на тлі різних варіантів діуретичної 

терапії торасемідом. 

У цілому по вибірці на тлі 6-місячної терапії плазмовий рівень Nt-proBNP 

зменшився на 5,5 % (від 1934 до 1790  пг/мл, р<0,0001), що свідчило про 

загальну позитивну тенденцію поліпшення нейрогуморального статусу 

пацієнтів на тлі проведеного лікування. В 11 (9,7 %) хворих на тлі лікування 

реєстрували зростання рівня гормону в середньому на 1,1 %, порівняно з 

вихідним рівнем, що вказувало на деяке збільшення рівня біомеханічного 

стресу в цих осіб. 
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Рис. 5.12. Динаміка плазмового рівня Nt-proBNP упродовж 6 місяців на 

тлі різних варіантів діуретичної терапії. 

Примітки: 

1. Знаком «*» позначена достовірність різниці вихідного рівня біомаркера та на 6-му 

місяці терапії за Wilcoxon matched pairs test, p<0,0001. 

2. Таблиця порівняння динаміки рівня Nt-proBNP на тлі різних варіантів діуретичної 

терапії. 

 

P для динаміки рівня Nt-proBNP 
(Кruskal-Wsllis ANOVA & Median test) 

6-й місяць 

ІТ ТНВ – ЩТ ТНВ 0,006 

ІТ ТНВ – ЩТ ТМВ 0,02 

ЩТ ТНВ – ЩТ ТМВ 1,00 

 

-3,0 % (-5,9; 0,2)* 
-5,7 % (-9,0; -3,4)* -5,2 % (-10,6; -2,6)* 
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Подальший аналіз динаміки плазмового рівня Nt-proBNP на тлі різних 

варіантів діуретичної терапії (рис. 5.12) виявив його достовірне зниження  на    

6-му місяці терапії, порівняно з вихідним рівнем, у всіх трьох групах лікування 

— на 3 %, 5,7 % та 5,2 % відповідно (з 2133 до 2070 пг/мл, з 1932 до 1817 пг/мл 

та з 1866 до 1754 пг/мл відповідно, р˂0,0001). Міжгрупове порівняння динаміки 

рівня біомаркера виявило, що щоденна терапія торасемідом у більшій мірі 

сприяла зниженню рівня Nt-proBNP, ніж ІТ ТНВ (р˂0,003). Натомість, між 

групами ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ різниці за цим показником не виявлено (р=1,00).  

Отже, у цілому можна констатувати, що щоденна діуретична терапія, не 

залежно від форми вивільнення торасеміду, сприяє більш суттєвому 

поліпшенню нейрогуморального статусу пацієнтів із ХСН, ніж ІТ ТНВ. 
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Рис. 5.13. Частота реєстрації випадків збільшення плазмового рівня       

Nt-proBNP упродовж 6 місяців на тлі різних варіантів діуретичної терапії. 

Примітки:  

1. ІТ ТНВ — інтермітуюча терапія торасемідом НВ, ЩТ ТНВ — щоденна терапія 

торасемідом НВ, ЩТ ТМВ — щоденна терапія торасемідом МВ. 

2. Достовірність міжгрупової різниці частоти реєстрації випадків збільшення 

плазмового рівня Nt-proBNP на тлі різних варіантів діуретичної терапії визначена за χ
2
 –

критерієм. 
 

Цікавим, з науково-пруктичної точки зору, є визначення частоти 

реєстрації випадків погіршення нейрогуморального статусу на тлі різних 

варіантів діуретичної терапії (рис. 5.13). Так, 10 з 11 таких випадків, 

8,8 % 

0,9 % 

P для % (критерій χ
2
) 

 

ІТ ТНВ – ЩТ ТНВ = 0,004 

ІТ ТНВ – ЩТ ТМВ = 0,001 

ЩТ ТНВ – ЩТ ТМВ = 0,31 
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зареєстрованих у вибірці, були виявлені в групі ІТ ТНВ, що склало 8,8 % від 

загального числа спостережень, 1 (0,9 %) випадок з 11 — у групі ЩТ ТНВ і 

жодного випадку — у групі ЩТ ТМВ. Отже, слід відзначити перевагу групи ІТ 

ТНВ за частотою реєстрації випадків збільшення плазмового рівня Nt-proBNP 

порівняно з групами щоденною діуретичної терапії (р˂0,005). Тоді як, між 

групами ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ різниці не виявлено (р=0,31). Отже, загалом, слід  

відзначити, що ІТ ТНВ у більшій мірі асоціює із зростанням частоти випадків 

погіршення нейрогуморального статусу в пацієнтів із ХСН, порівняно з 

щоденним режимом діуретичної терапії. 

 

5.5. Динаміка показників електролітно-метаболічного статусу і 

функціонального стану нирок у пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю на тлі різних варіантів діуретичної терапії торасемідом 

Оцінка динаміки показників електролітного обміну на тлі різних варіантів 

діуретичної терапії торасемідом впродовж 6 місяців лікування (додаток Ж) 

показала, що рівень Na
+ 

та К
+
 у групі ІТ ТНВ знизився, порівняно з вихідним 

рівнем, на 6,3 та 7,6 % відповідно (з 144 до 136 та з 4,35 до 4,00 ммоль/л 

відповідно, р˂0,0001). Натомість, у групах ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ рівень Na
+
 

знизився на 2,8 % (з 145 до 141 ммоль/л, р=0,004) та 1,5 % (з 145 до 144 

ммоль/л, р=0,15) відповідно. Динаміка рівня К
+
 на тлі ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ, 

порівняно з вихідним рівнем, склала 4,6 % (з 4,30 до 4,10 ммоль/л, р=0,002) та 

4,3 % (з 4,45 до 4,30 ммоль/л, р=0,004). Визначення міжгрупової різниці 

динаміки рівнів електролітів у групах лікування виявило достовірно вищі 

значення на тлі ІТ ТНВ, порівняно з групами щоденної терапії (р˂0,02). 

Крім того, порівняльний міжгруповий аналіз показав нижчі значення 

рівня Na
+
 на 6-му місяці лікування в групі ІТ ТНВ, порівняно з групами 

щоденної терапії та рівня  К
+
, порівняно з групою ЩТ ТМВ (р=0,04). Натомість, 

між групами щоденної терапії за динамікою та величиною показників 

електролітного обміну  на 6-му місяці лікування різниці не виявлено (р˃0,1). 
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Отже, загалом можна констатувати, що ІТ ТНВ асоціювалася з більш 

негативним впливом на електролітний обмін, порівняно з щоденним режимом 

діуретичної терапії. Натомість, ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ виявили співставний 

вплив на обмін Na
+
 та К

+
. 

Результати аналізу динаміки рівня сечової кислоти впродовж 6 місяців 

лікування свідчили, що в групі ЩТ ТНВ зниження показника сечової кислоти, 

порівняно з вихідним значенням, склало 2,3 % (з 378 до 374 ммоль/л, р=0,004), 

у групі ЩТ ТМВ — 3, 1 % (з 358 до 349 ммоль/л, р˂0,0001). Натомість, у групі 

ІТ ТНВ зниження рівня даного показника було не суттєвим — 0,4 % (з 365 до 

360 ммоль/л, р=0,5).   

Міжгруповий порівняльний аналіз рівня сечової кислоти на 6-му місяці в 

групах лікування не виявив суттєвих відмінностей (р˃0,8). Однак, динаміка 

даного показника в групах із щоденним режимом діуретичної терапії, 

порівняно з групою ІТ ТНВ, була більшою (р˂0,02). Отже, отримані результати 

вказують на перевагу щоденного режиму діуретичної терапії торасемідом, не 

залежно від форми його вивільнення, над ІТ ТНВ стосовно впливу на обмін 

сечової кислоти. 

Оцінка динаміки показників функціонального стану нирок при різних 

варіантах діуретичної терапії (додаток З) виявила, що частота випадків 

протеїнурії на 6-му місяці лікування, порівняно з вихідними значеннями, в 

групах ІТ ТНВ, ЩТ ТНВ, ЩТ ТМВ не досягла достовірної різниці: 31,6 проти 

23,7 %, 21,6 проти 10,8 % та 31,6 проти 23,7 % відповідно (р˃0,20). 

Аналогічний результат отримано і щодо динаміки частоти виявлення МАУ в 

групах лікування: 31,6 проти 28,9 %, 43,3 проти 35,1 %, 34,2 проти 23,7 % 

відповідно (р˃0,30). 

Результати аналізу динаміки ШКФ впродовж 6 місяців лікування 

демонстрували її зростання у всіх трьох групах. Так, на тлі ІТ ТНВ приріст 

ШКФ склав 3,0 % (з 62 до 64 мл/(хв·1,73 м
2
), р=0,03), ЩТ ТНВ — 11,1 % (з 66 

до 76 мл/(хв·1,73 м
2
), р˂0,0001) та ЩТ ТМВ — 10,8 % (з 66 до 

73 мл/(хв·1,73 м
2
), р˂0,0001). Міжгрупове порівняння виявило достовірно вищі 



 142 

показники ШКФ на 6-му місяці та вищу динаміку цього параметра впродовж 6 

місяців лікування в групах щоденної діуретичної терапії (р˂0,002). Натомість, 

групи ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ за цими показниками були співставними (р=1,00).  

Аналіз динаміки частоти реєстрації випадків із ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73 м
2
) у 

групах лікування виявив, що на 6-му місяці лікування, порівняно з вихідними 

даними,  кількість епізодів із ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73 м
2 

) достовірно зменшилася 

лише у групі ЩТ ТМВ (10,5 проти 34,2 % відповідно, р=0,01). У групах ІТ ТНВ 

та ЩТ ТНВ динаміка даного показника, порівняно з вихідними рівнями, була 

не значною (34,2 проти 39,5 % та 10,8 проти 16,2 % відповідно, р˃0,4).  

Міжгруповий аналіз частоти виявлення епізодів із 

ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73м
2 

) на 6-му місяці лікування показав достовірно більші 

значення в групі ІТ ТНВ, порівняно з групами ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ (р˂0,03). 

Натомість, між групами ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ щодо величини цього показника 

на 6-му місяці лікування різниці не встановлено (р=0,96).  

Таким чином, отримані нами дані вказують, що жоден варіант 

діуретичної терапії торасемідом не виявив певної переваги стосовно впливу на 

частоту виявлення такого маркеру пошкодження нирок як рівень альбумінурії. 

Натоміть, слід констатувати більш позитивний вплив щоденного режиму 

діуретичної терапії торасемідом, не залежно від форми його вивільнення, на 

показники фільтраційної функції нирок, порівняно з ІТ ТНВ, і перевагу 

ЩТ ТМВ стосовно зниження частоти виявлення епізодів зниженої ниркової 

функції. 

 

5.6. Динаміка інтегральних показників якості життя пацієнтів із 

хронічною серцевою недостатністю на тлі різних варіантів діуретичної 

терапії торасемідом 

У цілому в вибірці на тлі 6 місяців спостереження визначено поліпшення 

показників ЯЖ, що характеризувалось зменшенням сумарного балу 

опитувальника MLHFQ на 15,6 % (з 45 до 39, р<0,0001) та збільшенням 
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величин ФКЗ і ПКЗ анкети MOS SF-36 на 12,3 та 11,6 % відповідно (з 31 до 37 

та з 52 до 55 відповідно, р<0,0001). 

Подальший аналіз динаміки інтегральних показників ЯЖ впродовж 

6 місяців на тлі різних варіантів діуретичної терапії (додаток И) виявив, що в 

групі ІТ ТНВ сумарний бал опитувальника MLHFQ зменшився не суттєво — на 

1,7 % і не досяг достовірної різниці, порівняно з вихідним рівнем (з 50 до 43 

балів, р=0,63). Тоді як, у групах ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ зниження сумарного балу 

склало 15,4 та 29,7 % відповідно (з 50 до 41 та з 43 до 29 балів відповідно, 

р˂0,0001). Порівняння величини сумарного балу опитувальника MHFLQ на     

6-му місяці між групами лікування виявило вищі показники в групі ІТ ТНВ, 

порівняно з групою ЩТ ТМВ (р=0,004). Крім того, порівняння динаміки 

показників сумарного балу опитувальника MLHFQ у групах лікування виявило 

достовірне зростання цього показника від групи ІТ ТНВ до групи ЩТ ТМВ 

(р˂0,02). Отже, загалом можна констатувати, що лише щоденні режими 

діуретичної терапії торасемідом асоціювались із поліпшенням інтегрального 

показника ЯЖ, визначеного за опитувальником MHFLQ. Найбільш 

переконливу асоціацію з поліпшенням ЯЖ слід відзначити для ЩТ ТМВ. 

Результат аналізу показників ФКЗ анкети MOS SF-36 виявив їхнє 

зростання на 6-му місяці лікування в групах щоденної діуретичної терапії на 

14,6 та 22,9 % відповідно, порівняно з вихідною величиною (36 проти 31 та 42 

проти 32 відповідно, р˂0,0001). Тоді як, у групі ІТ ТНВ спостерігалось деяке 

зниження показника ФКЗ —  на 0,5 % (з 29 до 30, р=0,59).  

Міжгруповий аналіз показав переважання груп із щоденною терапією над 

групою ІТ ТНВ щодо динаміки та величини показника ФКЗ анкети MOS SF-36 

на 6-му місяці лікування (р≤0,05). Натомість, між групами ЩТ ТНВ та 

ЩТ ТМВ суттєвої різниці за вказаними показниками не виявлено (р˃0,20). 

Зважаючи на результати проведеного аналізу, слід відзначити, що щоденна 

терапія торасемідом, не залежно від форми його вивільнення, у більшій мірі 

асоційована з поліпшенням інтегрального показника ФКЗ, визначеного за 

анкетою MOS SF-36, ніж ІТ ТНВ. 
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Рис. 5.14. Динаміка різних рівнів інтегральних показників на тлі 6 місяців 

лікування: а) якості життя за опитувальником MLHFQ; б) фізичного 

компонента здоров'я анкети MOS SF-36; в) психічного компонента здоров'я 

анкети MOS SF-36 

 

Примітки:  

1. Тут і далі: ВН — відносно низький; ВЗ — відносно задовільний; ВВ — відносно 

високий рівень; ЯЖ — якість життя; ФКЗ — фізичний компонент здоров'я; ПКЗ — 

психічний компонент здоров'я. 

2. Достовірність різниці % розрахована за критерієм χ
2 

для зв'язаних вибірок. 

 

N=113 

N=113 

N=113 

% 

% 

% 

p>0,10 

P=0,05 P=0,0004 

P=0,01 P=0,02 
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Аналіз динаміки ПКЗ анкети MOS SF-36 показав, що в групі ІТ ТНВ 

приріст даного показника, порівняно з вихідним значенням склав 0 % (56 проти 

56, р=0,81). Натомість, на тлі щоденної терапії зростання величини ПКЗ склало 

15,0 та 19,5 % відповідно (з 44 до 52 та з 54 до 66 відповідно, р˂0,0001). 

Міжгрупове порівняння динаміки величини ПКЗ виявило перевагу груп із 

щоденною терапією, порівняно з групою ІТ ТНВ (р˂0,0001). Тоді як, між 

групами ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ суттєвої різниці за цим показником не виявлено 

(р=0,21). Визначення величини інтегрального показника ПКЗ анкети MOS     

SF-36, на 6-му місяці лікування свідчило про перевагу групи з ЩТ ТМВ, 

порівняно з групою ЩТ ТНВ (р=0,01). Отже, отримані нами результати, як і 

при попередніх аналізах інтегральних показників ЯЖ, вказують на більш 

позитивний вплив на показники ПКЗ анкети MOS SF-36 щоденної терапії 

торасемідом, ніж інтермітуючої. Крім того, слід відзначити деяку перевагу   

ЩТ ТМВ над ЩТ ТНВ стосовно впливу на психологічний стан пацієнтів.  

Динаміка різних рівнів інтегральних показників ЯЖ у цілому по вибірці 

(n=113) на тлі 6 місяців лікування представлена на рис. 5.13.  

Проведений аналіз показників розподілу рівнів ЯЖ за опитувальником 

MLHFQ на 6-му місяці лікування, порівняно з вихідними величинами, виявив 

тенденцію до зменшення частки пацієнтів із ВН та ВЗ ЯЖ (з 27,4 до 15,9 % та з 

34,5 до 32,7 % відповідно), а також до зростання частка осіб із ВВ ЯЖ (з 38,1 до 

51,3 %). Однак, у жодному з випадків не було досягнуто статистично 

достовірної різниці показників (р˃0,10). 

Порівняння розподілу різних рівнів ФКЗ анкети MOS SF-36, у цілому по 

вибірці на 6-му місяці лікування, порівняно з вихідними параметрами, виявило 

зменшення часток пацієнтів із ВН та ВЗ ФКЗ (з 38,9 до 27,4 % та з 32,7 до 

18,6 % відповідно, р=0,05 стосовно динаміки ВЗ ФКЗ). Натомість, кількість 

хворих із ВВ ФКЗ зросла з 28,3 до 54 % (р=0,0004).  

Результати аналізу динаміки різних рівнів ПКЗ анкети MOS SF-36 в 

цілому по вибірці впродовж 6 місяців демонстрували скорочення частки 

пацієнтів із ВН ПКЗ (з 42,5 до 23,9 %, р=0,01). Натомість, відзначалось 
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зростання кількості осіб із ВЗ та ВВ ПКЗ (з 27,4 до 45,1 %  та з 30,1 до 39,8 % 

відповідно, р=0,02 стосовно динаміки ВЗ ПКЗ). 

Отже, отримані результати дозволяють констатувати відсутність у вибірці 

чіткої динаміки щодо розподілу різних рівнів інтегрального показника ЯЖ на 

тлі 6 місяців лікування.  Натомість, слід відзначити загальну позитивну 

тенденцію до скорочення частки пацієнтів з відносно нижчими та зростання 

часток з відносно вищими рівнями ПКЗ та ФКЗ анкети MOS SF-36. 

Аналіз динаміки різних рівнів інтегральних показників ЯЖ  на тлі ІТ ТНВ 

(рис. 5.15.) не виявив суттєвих змін щодо розподілу часток пацієнтів із ВН, ВЗ 

та ВВ рівнями ЯЖ за опитувальником MHFLQ, ФКЗ та ПКЗ анкети MOS SF-36 

на 6-му місяці лікування, порівняно з вихідними параметрами (р˃0,60). Отже, 

слід констатувати той факт, що ІТ ТНВ на виявляє певної асоціації із 

динамікою рівня інтегральних показників ЯЖ пацієнтів із ХСН. 

Динаміка різних рівнів інтегральних показників ЯЖ на тлі 6 місяців ЩТ 

ТНВ представлена на рис. 5.16.  

Порівняльний аналіз показав, що на 6-му місяці лікування частота 

реєстрації випадків із ВН ЯЖ за опитувальником MLHFQ, порівняно з 

вихідним рівнем, знизилася (з 27 до 5,4 %, р=0,04). Однак, тенденція до 

зростання кількості пацієнтів із ВЗ та ВВ ЯЖ не виявила достовірності (з 35,1 

до 45,9 % та з 37,8 до 48,6 % відповідно, р˃0,05). 

Оцінка динаміки різних рівнів ФКЗ анкети MOS SF-36 впродовж 6-ти 

місяців лікування на тлі ЩТ ТНВ не виявила достовірних змін (р˃0,10).  

Визначення характеру розподілу різних рівнів ПКЗ анкети MOS SF-36 на 

6-му місяці лікування в групі ЩТ ТНВ, порівняно з вихідними параметрами, як 

і в попередньому випадку, не виявило достовірності (р˃0,15). 

Отже, загалом можна констатувати, що ЩТ ТНВ певним чином 

асоціювала лише із позитивними змінами щодо розподілу різних рівнів 

інтегрального показника ЯЖ, визначеного за опитувальником MHFLQ, що 

характеризувалось скороченням частки осіб із ВН ЯЖ на тлі лікування. 
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Рис. 5.15. Динаміка різних рівнів інтегральних показників якості життя на 

тлі 6 місяців інтермітуючої терапії торасемідом негайного вивільнення: а) 

сумарного балу за опитувальником MLHFQ; б) фізичного компонента здоров'я 

анкети MOS SF-36; в) психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36. 
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Рис. 5.16. Динаміка різних рівнів інтегральних показників якості життя на 

тлі 6 місяців щоденної терапії торасемідом негайного вивільнення: а) 

сумарного балу опитувальником MLHFQ; б) фізичного компонента здоров'я 

анкети MOS SF-36; в) психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36. 
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Рис. 5.17. Динаміка різних рівнів інтегральних показників якості життя на 

тлі 6 місяців щоденної терапії торасемідом модифікованого вивільнення: а) 

сумарного балу опитувальника MLHFQ; б) фізичного компонента здоров'я 

анкети MOS SF-36; в) психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36. 
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Аналіз динаміки різних рівнів інтегральних показників ЯЖ на тлі ЩТ 

ТМВ (рис. 5.17) не виявив достовірних змін стосовно розподілу ВН, ВЗ та ВВ 

ЯЖ, визначеної за опитувальником MLHFQ у групі лікування на 6-му місяці, 

порівняно з вихідними параметрами (р˃0,10).  

Натомість, оцінка динаміки різних рівнів ФКЗ анкети MOS SF-36 

показала, що частки пацієнтів з ВН та ВЗ ФКЗ виявляли тенденцію до 

зниження, а частка осіб з ВВ ФКЗ — до зростання, однак, достовірна різниця 

досягнута лише у двох останніх випадках (з 31,6 до 15,8 %, з 42,1 до 13,2 % та з 

26,3 до 71,1 % відповідно, р˂0,02 для ВЗ та ВВ ФКЗ). 

Динаміка різних рівнів ПКЗ анкети MOS SF-36 у групі ЩТ ТМВ 

демонструвала достовірне зменшення частки пацієнтів із ВН ПКЗ на 6-му 

місяці лікування, порівняно з вихідним рівнем (з 39,5 до 10,5 %, р=0,01). Однак, 

стосовно частоти реєстрації випадків з ВЗ та ВВ ПКЗ на тлі лікування суттєвих 

змін не виявлено (р˃0,05).  

Отже, в цілому, можна констатувати, що ЩТ ТМВ певним чином 

асоційована із зростанням частки осіб з ВЗ та ВВ ФКЗ, та скороченням частоти 

виявлення ВН ПКЗ анкети MOS SF-36. 

У подальшому проводився аналіз зв‘язку динаміки інтегральних 

показників ЯЖ з різними клініко-інструментальними параметрами впродовж    

6 місяців лікування, однак, у додатку К представлені лише ті чинники, які 

виявили кореляційний зв'язок з достовірністю не більше 0,01 (р≤0,01). 

Таким чином, визначено, що динаміка показників сумарного балу 

опитувальника MLHFQ виявляє прямий характер зв'язку різної сили з вихідною 

величиною та динамікою впродовж 6 місяців ФК ХСН за NYHA (r=0,26 та 

r=0,28 відповідно, p˂0,006), ІМТ (r=0,31, p=0,001), вихідним рівнем креатиніну 

(r=0,32, p=0,0006) та низкою ЕхоКГ-параметрів на 6-му місяці спостереження: 

ЛП (r=0,25, p=0,007), ПШ (r=0,28, p=0,002) та іММЛШ (r=0,23, p=0,01); 

зворотній характер зв'язку — із вихідною величиною, динамікою від 3-го до    

6-го місяця та безпосередньою величиною на 6-му місяці лікування дистанції 

ПШХ (r=-0,25, r=-0,37, r=-0,35 відповідно, p˂0,01), наявністю аортальної 
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регургітації (r=-0,36, p=0,0001), застосуванням щоденної діуретичної терапії 

торасемідом (r=-0,58, р=0,00000), а також вихідною величиною та показником 

ШКФ на 6-му місяці лікування (r=-0,23 та r=-0,27 відповідно, p≤0,01).  

Результати аналізу динаміки показників ФКЗ анкети MOS SF-36 показали 

його прямий зв'язок із наявністю аортальної регургітації (r=0,36, p=0,0001), 

динамікою фактичної дистанції ПШХ впродовж 6 місяців та її величиною на   

6-му місяці спостереження (r=0,45 та r=0,41 відповідно, p=0,00000), 

застосуванням щоденної діуретичної терапії торасемідом (r=0,47, p=0,00000), 

рівнем Na
+
 (r=0,25, p=0,008) та величиною ШКФ  на 6-му місяці спостереження 

(r=0,27, p=0,004); зворотний зв‘язок — із наявністю в анамнезі повторного ІМ 

(r=-0,25, p=0,008), розмірами ПШ і ЛП на 6-му місяці (r=-0,25, p˂0,01 в обох 

випадках) та плазмовим рівнем сечової кислоти на 6-му місяці (r=-0,23, p=0,01).  

Оцінка зв‘язку динаміки показника ПКЗ анкети MOS SF-36, як і при 

попередньому аналізі, встановила його прямий характер із динамікою 

фактичної дистанції ПШХ впродовж 6 місяців та її величиною на 6-му місяці 

(r=0,44 та r=0,34 відповідно, p˂0,0003), застосуванням щоденної терапії 

торасемідом (r=0,58, p=0,00000), ІК (r=0,32, p=0,0005), а також динамікою 

плазмового рівня Na
+
 та К

+
 впродовж 6-ти місяців лікування (r=0,33 та r=0,22 

відповідно, p≤0,01); зворотній характер зв'язку — із величиною ФК ХСН за 

NYHA на 6-му місяці (r=-0,31, p=0,001), наявністю в анамнезі повторного ІМ 

(r=-0,24, p=0,01), динамікою таких ЕхоКГ-показників як КДР (r=-0,23, p=0,01), 

ЛП (r=-0,27, p=0,004) та ПШ (r=-0,32, p=0,0004), а також динамікою плазмових 

рівнів Nt-proBNP (r=-0,25, p=0,006) та сечової кислоти (r=-0,24, p=0,01).  

Отже, загалом за результатами проведеного аналізу слід констатувати 

існування зв‘язку динаміки усіх трьох досліджуваних інтегральних показників  

ЯЖ з величиною та змінами досить великої кількості ключових клініко-

інструментальних параметрів, які відображають рівень фізичного функціону-

вання, структурно-функціональний стан серця, функціональний стан нирок, 

нейрогуморальний та електролітно-метаболічний статуси. Останнє характеризує 

показник ЯЖ як досить чутливий маркер і невід‘ємну частину комплексної оцінки 
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стану пацієнтів із ХСН під час тривалої підтримуючої діуретичної терапії, а також 

визначає щоденний режим діуретичної терапії торасемідом як пріоритетний, 

порівняно з інтермітуючим, стосовно впливу на показники ЯЖ. 

Резюме. Показано, що різні варіанти діуретичної терапії торасемідом 

мають відмінності стосовно клінічної ефективності, впливу на параметри 

фізичного функціонування хворих, структурно-функціонального стану серця, 

функції нирок, нейрогуморального та електролітно-метаболічного статусів, а 

також інтегральні показники якості життя пацієнтів із ХСН. 

Визначено, що щоденний режим діуретичної терапії торасемідом, не 

залежно від форми його вивільнення, порівняно з інтермітуючим режимом 

діуретичної терапії торасемідом негайного вивільнення, у більшій мірі асоціює 

із зниженням середньодобових та середньотижневих доз діуретика, кращими 

показниками індексу комфортності, позитивними змінами параметрів 

толерантності до фізичних навантажень, окремих ЕхоКГ-показників, рівня Nt-

proBNP та фільтраційної здатності нирок, а також вищим профілем безпеки 

стосовно впливу на електролітний обмін та більш позитивною дією на обмін 

сечової кислоти. Крім того, щоденний режим діуретичної терапії торасемідом, 

порівняно з інтермітуючим, більш переконливо асоціював із поліпшення 

інтегральних показників ЯЖ, що дозволяє розглядати даний режим діуретичної 

терапії як пріоритетний у пацієнтів із ХСН. 

З‘ясовано, що щоденна діуретична терапія торасемідом модифікованого 

вивільнення асоціювала із найвищим індексом комфортності, достовірним 

зменшенням частоти реєстрації випадків із ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73 м
2
), 

найбільшим поліпшенням інтегрального показника якості життя за 

опитувальником MLHFQ, а також зростанням частоти виявлення відносно 

високого фізичного компонента здоров'я та зниженням числа випадків відносно 

низького психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36, що визначає 

даний варіант діуретичної терапії, як терапію вибору в пацієнтів із ХСН та 

низьким комплаєнсом до лікування діуретиками, низькими вихідними 

показниками якості життя або супутньою нирковою дисфункцією. 
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Показаний зв'язок динаміки інтегральних показників якості життя із 

величиною та динамікою ключових клініко-інструментальних параметрів стану 

хворого, що характеризує параметри якості життя як чутливу і невід‘ємну 

складову інтегральної оцінки стану пацієнта із ХСН на тлі лікування. 

Результати дослідження, наведені в даному розділі, висвітлені в 

наступних наукових працях: 

1. Іванов ВП, Савіцька ЮВ. Шляхи оптимізації діуретичної терапії 

торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. 

Кардиология: от науки к практике. 2017;4:7—19 [58].  

2. Іванов ВП, Савіцька ЮВ. Порівняння клінічної ефективності різних 

режимів діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із систолічною 

хронічною серцевою недостатністю. В: Мороз ВМ, редактор. Матеріали 

наук.-практ. конф. Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх 

хвороб; 2017 Квіт 25—26; Вінниця. Вінниця: ВНМУ; 2017, с. 31—33 [59].  

3. Іванов ВП, Савіцька ЮВ. Оптимізація впливу діуретичної терапії торасемідом 

на якість життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю. Збірник 

матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Вплив науково-технічного прогресу на 

розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення; 2017 Лип 14—15; 

Київ. Київ: ГО «Київський медичний науковий центр»; 2017, с. 46—50 [60].  

4. Іванов ВП, Савіцька ЮВ, Хомовський ВВ. Вплив різних варіантів 

діуретичної терапії торасемідом на функціональний стан нирок пацієнтів із 

хронічною серцевою недостатністю. Збірник тез наукових робіт учасників 

Міжнар. наук.-практ. конф. Теоретичні та практичні аспекти розвитку 

сучасної медицини; 2017 Черв 23—24; Львів. Львів: ГО «Львівська медична 

спільнота», 2017, с. 57—60 [63].  

5. Савіцька ЮВ. Оцінка впливу різних варіантів діуретичної терапії торасемідом 

на показники нейрогуморального статусу пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Сучасний вимір 

медичної науки та практики; 2017 Трав 12-13; Дніпро. Дніпро: Організація 

наукових медичних досліджень «Salutem»; 2017, с. 65-69 [99]. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ХСН — клінічний синдром, що характеризується швидкими темпами 

поширення у світі і на теренах України, прогресуючим перебігом, вкрай 

несприятливим прогнозом, суттєвим негативним впливом на ЯЖ пацієнтів та 

значними фінансовими втратами [25; 54; 173]. З огляду на вищезазначене, 

сьогодні вона розглядається в якості однієї з ключових медичних та соціально-

економічних проблем [11; 69]. Особливо проблемною та прогностично не 

сприятливою вважається категорія пацієнтів із ХСН та ознаками систолічної 

міокардіальної дисфункції, оскільки остання вказує на виснаження 

функціональних резервів серцево-судинної системи і незворотність розвитку 

даного синдрому, навіть на тлі етіотропної та патогенетичної терапії [16; 125].  

Сучасна стратегія ведення пацієнтів із хронічними нозологіями, у тому 

числі і з ХСН, передбачає зменшення симптомів захворювання та числа 

госпіталізацій, збільшення тривалості життя та максимальне наближення ЯЖ 

хворого до рівня здорової людини [30; 115; 117]. Таким чином, відносно нова для 

медицини категорія, ЯЖ, стала невід‘ємною частиною комплексної оцінки стану 

осіб із ХСН та одним з індикаторів ефективності лікування. 

Доведено, що показник ЯЖ асоціює з цілою низкою клініко-

демографічних та лабораторно-інструментальних параметрів [22; 31; 91; 147; 

155; 159]. Однак, у жодному з досліджень, присвячених ХСН, параметр ЯЖ не 

був позиціонований як один із ключових індикаторів перебігу захворювання.  

Крім того, слід відзначити, що окрім власне самого захворювання, на 

показник ЯЖ мають вплив і інші екзогенні чинники, зокрема прийом лікарських 

засобів [35; 84]. Найбільш суттєвий та неоднозначний вплив на ЯЖ пацієнтів із 

ХСН визначений для петльових діуретиків. Тому в дослідженнях активно 

проводиться пошук оптимального діуретичного засобу з огляду не лише на його 

клінічну ефективність, але й вплив на ЯЖ та можливу прогнозмодифікуючу дію 

[28; 37]. 

Отже, вищезазначені обставини створили підґрунття для даного  
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дослідження.  

Матрицю для нашої дослідницької роботи склали 113 пацієнтів із ХСН ІІ 

та ІІІ ФК за NYHA ішемічної етіології з маніфестованим набряковим синдромом, 

що перебували на лікуванні в Хмельницькому обласному кардіологічному 

диспансері в період із березня 2013 до серпня 2015 року.  

Попередній статистичний аналіз дозволив виявити клінічні особливості 

групи пацієнтів, включених у дослідження. Так, встановлено, що вік хворих 

коливався від 45 до 74 років і в середньому склав (60,2±0,7) років. За гендерним 

цензом серед обстеженого континґенту було суттєво більше осіб чоловічої статі 

— співвідношення чоловіків до жінок становило 2,5 до 1 відповідно. Оцінка 

клінічних особливостей ХСН виявила переважання пацієнтів із ІІ ФК за NYHA 

(61 %) та проміжним зниженням ФВ ЛШ (70,8 %). Аналіз структури 

нозологічних одиниці, присутніх в обстеженого континґенту показало, що 81 % 

пацієнтів мали стабільну стенокардію напруги ІІ та ІІІ ФК, 43 % — епізод 

перенесеного інфаркту міокарда в анамнезі, переважна більшість (80,5 %) — 

супутню АГ, майже третина  — постійну форму ФП та БНПГ (28,3 % та 32,7 % 

відповідно) та половина (49,6 %) — абдомінальний тип ожиріння. 

Ретроспективний аналіз лікування, яке отримували пацієнти до включення 

в дослідження виявив, що в більшості випадків воно не відповідало діючим 

рекомендаціям щодо ведення пацієнтів із ХСН [26; 161] та потребувало суттєвої 

корекції. 

Термін спостереження за пацієнтами від моменту включення їх у 

дослідження становив 6 місяців. 

На першому етапі нашого дослідження аналіз результатів анкетування 

континґенту обстежених осіб виявив суттєве коливання величин інтегральних 

показників ЯЖ у вибірці, що дозволило розподілити їх на 3 градації: відносно 

низький, відносно задовільний та відносно високий рівні. Було визначено, що за 

опитувальником MLHFQ ВН рівню ЯЖ відповідають показники сумарного балу 

≥61, ВЗ ЯЖ — 60—41 та ВВ ЯЖ ≤40 балів; для ФКЗ анкети MOS SF-36 ВН, ВЗ 

та ВВ рівні склали показники ≤29, 30—35 та ≥36 відповідно, а для ПКЗ анкети 
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MOS SF-36 — ≤44, 45—63 та ≥64 відповідно. У подальшому саме ці градації 

взяті за основу розподілу клінічних груп. Такий підхід дозволив нам провести 

оригінальний аналіз параметрів фізичного функціонування, структурно-

функціонального стану серця, функціонального стану нирок, нейрогуморального 

та електролітно-метаболічного статусів пацієнтів із ХСН залежно від рівня 

інтегральних показників ЯЖ. 

Вже під час оцінки клініко-анамнестичних особливостей виділених груп 

було встановлено, що рівні ЯЖ, визначеної за опитувальником MLHFQ та ФКЗ 

анкети MOS SF-36 асоціювали з параметрами гендерного розподілу — групи з 

ВН рівнями, порівняно з ВЗ рівнем характеризувались більшим співвідношенням 

чоловіків до жінок (6,8:1 проти 1,6:1 та 4,5:1 проти 1,6:1, р˂0,05). Результати 

інших досліджень свідчать про асоціативний зв'язок нижчих параметрів ЯЖ із 

жіночою статтю, з огляду на більшу схильність останніх до депресивних станів 

[155]. Однак, під час нашого дослідження рівень ПКЗ анкети MOS SF-36 не 

виявив певного зв‘язку зі статтю (р˃0,05).  

Натомість, усі три інтегральні показники ЯЖ, як і в інших дослідженнях 

[31; 32; 144], асоціювали з віковим цензом — пацієнти з ВН рівнями ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ, ФКЗ та ПКЗ анкети MOS SF-36 мали більший вік, ніж 

особи з ВВ рівнями (61,3 проти 57,6 років, 61,2 проти 57,8 років, 62,4 проти 57,2 

років відповідно, р<0,04). У літературних джерелах подібний зв'язок 

пояснюється з позиції вікового зниження фізичних можливостей та зростання 

поширеності депресивних та когнітивних розладів серед пацієнтів старших 

вікових груп [22].  

Логічно виглядає асоціація рівнів ЯЖ за опитувальником  MLHFQ та ФКЗ 

анкети MOS SF-36 з величиною ФК ХСН за NYHA як об‘єктивним індикатором 

фізичних можливостей пацієнтів. Під час дослідження цей зв'язок виявлявся в 

більшій частоті реєстрації випадків із ІІІ ФК ХСН за NYHA серед пацієнтів із ВН 

рівнями якісних показників життя, порівняно з іншими групами (77,4 проти 35,9 

та 14 %, р˂0,002 та 61,4 проти 35,1 та 21,5 % відповідно, р˂0,04).  

Більш цікавою, з науково-практичної точки зору, виглядала асоціація рівня 
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ПЗК анкети MOS SF-36 з величиною ФК ХСН, що, як і в попередніх випадках, 

характеризувалася більшою часткою осіб із ІІІ ФК серед пацієнтів із ВН, 

порівняно з групою ВВ ПКЗ (52,1 проти 17,6 %, р=0,002). Здатність 

психологічного стану пацієнтів впливати на толерантність до фізичних 

навантажень була відзначена і в дослідженнях Н. Т. Ватутіна, присвячених 

тривожно-депресивним розладам у осіб із ХСН [22; 23].  

Аналіз анамнезтичних даних залежно від рівня показників ЯЖ вказував на 

певну асоціацію ВН рівня ЯЖ, визначеної за опитувальником MLHFQ із 

зростанням тривалості ішемічного, гіпертонічного та набрякового анамнезів, 

порівняно з групою ВВ ЯЖ (12,8 проти 9,2 роки, 18,8 проти 13,4 роки та 4,2 

проти 3,1 роки відповідно, р˂0,05), ВН ПКЗ анкети MOS SF-36 — із найбільшою 

тривалістю ішемічного та набрякового анамнезів (11,1 проти 9,2 роки та 4,1 

проти 2,9 років у групі ВВ ПКЗ, р˂0,05). Натомість, рівень ФКЗ жодним чином 

не асоціював з анамнезтичними даними (р˃0,05). Існування певного зв‘язку між 

сумарним балом опитувальника MLHFQ та тривалістю ішемічного анамнезу 

також відзначено в дослідженнях Т. Hoekstra [144], тоді як Н. Т. Ватутін 

відзначає погіршення психологічного стану пацієнтів із ХСН відповідно до 

зростання тривалості персистенції ІХС [22]. 

Оцінка коморбідних станів у клінічних групах, розподілених за рівнем ЯЖ 

опитувальника MLHFQ виявила, що серед пацієнтів із ХСН та ВН ЯЖ частіше 

реєструються випадки із постійною формою ФП та БНПГ, ніж серед хворих із 

ВВ ЯЖ (45,2 проти 14,0 % та 45,2 проти 20,9 % відповідно, р=0,03). Натомість, 

останні відзначались більшою кількістю випадків АГ (90,7 проти 64,5 %, 

р=0,006). Тоді як, рівень ПКЗ аналогічним чином асоціював лише з наявністю в 

пацієнтів постійної форми ФП (39,6 у групі ВН ПКЗ проти 8,8 % у групі ВВ ПКЗ, 

р=0,002). Негативний вплив супутньої ФП на психосоматичне функціонування 

та зниження загальної ЯЖ вказують результати і інших досліджень [43; 52]. 

Отже, у цілому можна констатувати, що виділені нами відносні рівні 

інтегральних показників ЯЖ виявили асоціативний зв'язок із досить великою 

кількістю клініко-анамнезтичних параметрів. Більшість із цих асоціацій знайшли 
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своє відображення та логічне пояснення в інших дослідженнях, що дає нам 

підстави констатувати достатню репрезентативність вибірки та виділених 

клінічних груп у нашому дослідженні. 

Подальший аналіз показників фізичного функціонування пацієнтів із ХСН, 

визначених за ПШХ, залежно від рівнів інтегральних показників ЯЖ 

демонстрував певний зв‘язок між ними. Так, встановлено, що пацієнти із ВН ЯЖ 

за опитувальником MLHFQ характеризувалися нижчими параметрами фізичної 

активності, порівняно з особами з ВЗ та ВВ ЯЖ: долали меншу фактичну 

дистанцію (294 проти 361 та 394 м, р˂0,03), мали більшу задишку на тлі 

фізичного навантаження (5 проти 4 балів, р˂0,02) та менший ІТФН (0,52 проти 

0,64 у групі ВВ ЯЖ, р˂0,04). Подібна тенденція відзначена і серед клінічних груп 

із різною ФКЗ анкети MOS SF-36. Однак, пацієнти з ВН ФКЗ, окрім найменшої 

серед груп порівняння подоланої відстані (309 проти 364 та 389 м, р˂0,02), 

найнижчого ІТФН (0,54 проти 0,59 та 0,64, р˂0,05) та найбільшого ступеню 

задишки (5 проти 4 та 3 балів, р˂0,05), характеризувались ще й найнижчими 

показниками функціонального резерву серцево-судинної системи — приростом 

ЧСС та систолічного АТ у відповідь на фізичне навантаження (48 проти 56 уд./хв 

та 24 проти 37 мм рт. ст. у групі ВВ ФКЗ, р˂0,05). Натомість, групи ПКЗ анкети 

MOS SF-36 відрізнялися між собою лише за величиною фактичної дистанції  

ПШХ. Остання, як і в попередніх випадках, виявила тенденцію до нижчих 

показників у групі ВН, порівняно з групою ВВ ПКЗ (326 проти 390 м, р˂0,03). 

Досить цікавим, із науково-практичної точки зору, був аналіз частоти 

реєстрації випадків дизадапційної реакціїі АТ на фізичне навантаження в 

клінічних групах, що, як відомо, є прогностично не сприятливим фактором [9].  

Встановлено, що лише рівень ФКЗ анкети MOS SF-36 певним чином асоціював 

із частотою випадків зниження АТ, що характеризувалось більшою часткою 

таких осіб у групі ВН ФКЗ, порівняно з групами ВЗ та ВВ ФКЗ (34,1 проти 10,8 і 

9,4 % відповідно, р˂0,01).  

Зв'язок толерантності до фізичного навантаження за ПШХ та показників 

ЯЖ пацієнтів із ХСН доведений результатами і інших досліджень [31; 32; 159]. 
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Однак, здебільшого в них науковці акцентували увагу лише на параметр 

фактичної дистанції стрес-тесту. Натомість, проведений у нашому дослідженні 

ґрунтовний аналіз додаткових параметрів ПШХ залежно від рівня інтегральних 

показників ЯЖ показав асоціативний зв'язок між ними та дозволив 

характеризувати групи з ВН рівнем сумарного балу опитувальника MLHFQ та 

ФКЗ анкети MOS SF-36 як категорію пацієнтів із підвищеним ризиком низького 

фізичного функціонування та дизадаптаційних реакцій серцево-судинної 

системи на фізичне навантаження. 

Оцінка структурно-функціональних параметрів серця в клінічних групах 

порівняння теж виявила між ними принципові розбіжності. Зокрема, пацієнти з 

ВН рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ, порівняно з групами ВЗ та ВВ ЯЖ 

характеризувалась глибшими ознаками структурно-функціонального 

ремоделювання серця і судин: збільшенням лінійних розмірів (КДР — 64 проти 

60 та 59 мм і КСР — 50 проти 46 та 45 мм відповідно, р˂0,03) та об‘ємів ЛШ 

(КДО — 276 проти 242 і 234 мл та КСО — 166 проти 140 і 134 мл відповідно, 

р˂0,01), іММЛШ (189 проти 165 і 144 г/м2 відповідно, р˂0,02), ДА (38 проти 36 

відповідно, р˂0,03), та, порівняно з групою ВВ ЯЖ, більшими ЛП (49 проти 44 

мм, р=0,002), ТМд (13 проти 12 мм, р=0,04), а також нижчою ФВглоб. (39 проти 

44 % відповідно, р=0,0005). Крім того, група ВН ЯЖ, порівняно з іншими 

групами, відзначалась більшими відносними частками осіб із зниженою ФВ ЛШ 

(51,6 проти 25,6 і 16,3 % відповідно, р˂0,03) та важкого ступеню мітральної 

регургітації (25,8 проти 12,8 і 4,7 % відповідно, р=0,009).  

Тоді як, пацієнти з ВН, порівняно з ВВ ФКЗ анкети MOS SF-36 

характеризувалися більшими індексами ММЛШ (169 проти 157 г/м
 
, р=0,02) та 

асинергії (1,43 проти 1,37, р=0,03), співвідношенням КДО/ММЛШ (1,40 проти 

1,34 мл/г, р=0,03) та нижчою ФВглоб. (39 проти 43 % відповідно, р=0,04). Крім 

того, група ВН ФКЗ відрізнялась від інших більшими частками пацієнтів із 

важкими структурно-функціональними порушеннями: зниженою ФВ ЛШ (38,6 

проти 35,1 та 9,4 % відповідно, р˂0,02), прогностично несприятливою 

ексцентричною гіпертрофією ЛШ (72,7 проти 48,6 та 40,7 % відповідно, р˂0,04), 
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важкими мітральною та трикуспідальною регургітаціями (25 проти 5,4 і 6,3 % та 

13,6 проти 0 % відповідно, р˂0,04).  

Натомість, група з ВН ПКЗ, порівняно з групою ВВ ПКЗ анкети MOS SF-

36, мала більші розміри ЛП (47 проти 44 мм, р=0,04) та іММЛШ (169 проти 

144 г/м
2
, р=0,03). 

Отже, результати проведеного нами аналізу дозволяють констатувати 

існування певних зв‘язків між ЕхоКГ-показниками та рівнями інтегральних 

показників ЯЖ. Найбільш переконлива асоціація з структурно-функціональними 

параметрами серця встановлена для рівнів ЯЖ, визначеної за опитувальником 

MLHFQ та ФКЗ анкети MOS SF-36, у дещо меншій мірі — для рівня ПКЗ анкети 

MOS SF-36. Крім того, отримані результати дозволяють характеризувати групи 

пацієнтів із ВН ЯЖ, визначеної за опитувальником MLHFQ та ФКЗ анкети MOS 

SF-36, як континґент хворих із важкими дизфункціональними змінами та 

ознаками структурно-геометричного ремоделювання серця. 

Діагностичне та прогностичне значення плазмового рівня NT-proBNP для 

верифікації та моніторингу перебігу ХСН є доведеним  на підставі його зв‘язків з 

клініко-інструментальними параметрами [14—16; 74; 151]. Однак, у 

літературних джерелах ними не знайдено посилань на дослідження, які б, 

подібно нашому, проводили асоціативні паралелі між параметрами ЯЖ та рівнем 

біомаркера. Тому, проведений нами аналіз рівнів NT-proBNP у клінічних групах 

порівняння є досить новим. Він продемонстрував, що пацієнти з ВН ЯЖ за 

опитувальником MLHFQ переважають групи ВЗ та ВВ ЯЖ за показником 

біомаркера та частотою реєстрації його високих градацій (>2130 пг/мл) (2552 

проти 1880 і 1650 пг/мл та 51,6 проти 20,5 та 11,6 % відповідно, р˂0,05). 

Аналогічна тенденція зберігалась і у групах ФКЗ і ПКЗ анкети MOS SF-36 — 

групи з ВН рівнями переважали відповідні групи з ВВ рівнями як за медіаною 

показника NT-proBNP (2224 проти 1692 пг\мл та 2221 проти 1714 пг/мл 

відповідно, р˂0,05), так і за часткою відносно високих градацій біомаркера (36,4 

проти 12,5 % та 35,4 проти 11,8 % відповідно, р˂0,05). Загалом, отримані 

результати вказували, що ВН рівні інтегральних показників ЯЖ у пацієнтів із 



 161 

ХСН асоціюють із поглибленням ознак нейроендокринного дисбалансу.  

Досить цікавим є виявлений зв'язок рівня ПКЗ анкети MOS SF-36 з 

величиною показників сечової кислоти та частотою гіперурикемії в групах 

порівняння (останні виявили тенденцію до вищих показників у групі ВВ ПКЗ — 

396 проти 356 ммоль/л у групі ВЗ ПКЗ, та 16 проти 12 та 7 % відповідно, р˂0,05). 

Однак, підтвердження чи логічного пояснення подібному асоціативному зв‘язку, 

в опрацьованій літературі знайдено не було. Крім того, проведений у 

подальшому кореляційний аналіз між вихідними параметрами (рівнями  ЯЖ) та 

показником сечової кислоти не підтвердив існування цього зв‘язку.  

Ренальна дисфункція в пацієнтів із ХСН розглядається в якості 

додаткового фактора ризику несприятливих клінічних подій [88; 126; 127; 133—

135; 141; 146; 154; 175]. Так, оцінка показників функції нирок у клінічних групах 

виявила тенденцію до їхнього погіршення відповідно до зниження рівня 

інтегральних показників ЯЖ. Зокрема, встановлено, що плазмовий рівень 

креатиніну мав найвищі значення в групах із ВН рівнями ЯЖ за опитувальником 

MLHFQ та ФКЗ анкети MOS SF-36, порівняно з відповідними групами (112 

проти 95 та 94 мкмоль/л, 110 проти 95 та 96 мкмоль/л відповідно р˂0,05), а також 

ПКЗ анкети MOS SF-36, порівняно з групою ВВ ПКЗ (107 проти 92 мкмоль/л, 

р=0,04). Крім того, для ВН рівнів  ЯЖ за опитувальником MLHFQ та ФКЗ анкети 

MOS SF-36 встановлений певний зв'язок із зниженням показника ШКФ (56 

проти 66 та 66 мл/(хв·1,73 м
2
) та 61 проти 67 та 66 мл/(хв·1,73 м

2
) відповідно до 

груп порівняння, р˂0,05), а також зростанням частоти випадків із 

ШКФ ≤60 мл/(хв·1,73 м
2
)  (54,8 проти 20,5 та 20,9 %  і 54,8 проти 21,6 та 18,8 % 

відповідно, р˂0,04). Натомість, ВН рівень ПКЗ анкети MOS SF-36 деякою мірою 

асоціював зі зростанням показника добової мікроальбумінурії (250 проти 150 та 

125 мг/добу у групах ВЗ та ВВ ПКЗ, р˂0,04) та частки пацієнтів із ШКФ 

≤60 мл/(хв·1,73 м
2
)  (39,6 проти 14,7 % у групі ВВ ПКЗ, р=0,015). Таким чином, 

можна констатувати, що пацієнти із ХСН та ВН рівнями інтегральних показників 

ЯЖ є групами осіб із найбільш глибокими функціональними розладами нирок.  

У подальшому багатофакторний кореляційний аналіз дозволив нам 
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визначити ряд незалежних предикторів, які чинять найбільший вплив на рівень 

ЯЖ пацієнтів із ХСН. Варто відзначити, що частина з цих клініко-

інструментальних показників вже була визначена як фактори ризику низької ЯЖ 

пацієнтів із ХСН у дослідженнях інших авторів, зокрема Л. Г. Воронкова [32], 

однак інші параметри встановлені вперше. Крім того, в інших дослідженнях не 

проводилася оцінка сили впливу цих предикторів на рівень ЯЖ. Так, нами 

з‘ясовано, що ризик ВН ЯЖ за опитувальником MLHFQ у пацієнтів із ХСН 

зростає при наявності у них постійної форми ФП у 2,9, ішемічного анамнезу 

≥12 років — у 3,0, іММЛШ ≥190 г/м
2
 — у 4,2 та рівні Nt-proBNP ≥2414 пг/мл — 

у 8,6 раза, порівняно з особами із ХСН без заданих клінічних характеристик. 

Натомість, ризик ВН рівнів ФКЗ анкети MOS SF-36 зростав при ІІІ ФК ХСН за 

NYHA — у 6,3, прирості систолічного АТ на тлі фізичного навантаження 

≤18 мм рт. ст.— у 3,4, ШКФ ˂60мл/(хв·1,73 м
2
) — у 2,7 і ФВ ЛШ <39 % —  у 2,5 

раза, а ПКЗ анкети MOS SF-36 — при наявності набрякового синдрому ≥4 років 

— у 2,4, повторних ІМ в анамнезі — у 3,0, гіперурикемії — у 3,5,                                

Nt-proBNP >1992 пг/мл — у 5,2 і наявності постійної форми ФП — у 5,4 раза. 

Отже, слід визнати, що досить велика кількість клініко-інструментальних 

предикторів із різною силою чинять вплив на рівень ЯЖ і можуть бути 

використанні для прогнозування ризику зниження ЯЖ пацієнтів із ХСН. Як 

провідні незалежні предиктори рівня ЯЖ, зважаючи на їхню найбільшу силу  

впливу на вихідний параметр, слід визначити рівень Nt-proBNP, ФК ХСН за 

NYHA та наявність постійної форми ФП. 

Другий етап нашого дослідження був спрямований на порівняння ефектів 

різних варіантів діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із ХСН впродовж 6 

місяців лікування в паралельних, зіставлених за основними клініко-

інструментальними показниками і параметрами ЯЖ групах лікування: 1-ша 

група включала 38 пацієнтів, що отримували ІТ ТНВ; 2-га група — 37 хворих із 

ЩТ ТНВ і 3-тя група — 38 осіб, що отримували ЩТ ТМВ. Термін 

спостереження за пацієнтами склав 6 місяців. 

Оцінка динаміки доз торасеміду в групах лікування показала, що на тлі ІТ 
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ТНВ не відзначалось суттєвого зниження середньодобових доз діуретика на          

1-му, 3-му на 6-му місяцях лікування (33,7 проти 30,5 та  28,7 мг/добу 

відповідно, р˃0,05, ∆˃-14 %). Натомість, групи ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ, навпаки, 

характеризувались прогресуючим зниженням середньодобових доз препарату на 

заданих часових проміжках (24,6 проти 20,0 і 18,2 мг/добу та 15,8 проти 23,9 і 

21 мг/добу відповідно, р˂0,05, Δ˂-18,0 %). Іще переконливіше виглядала 

динаміка сумарних тижневих доз торасеміду. Так, у групах із щоденним 

режимом діуретичної терапії сумарна тижнева доза діуретика виявила чітку 

тенденцію до зниження від 1-го до    6-го місяця лікування (з 172 до 127 мг/тиж. 

та із 168 до 111 мг/тиж., р˂0,007, ∆˃-25 %), тоді як на тлі ІТ ТНВ доза препарату 

суттєво зросла (з 94 до 201 мг/тиж., р˂0,0001, ∆=+1,1 рази). Крім того, 

міжгрупове порівняння динаміки сумарних тижневих доз виявило перевагу груп 

із щоденним режимом терапії над групою ІТ ТНВ (р˂0,002). 

Отже, загалом слід констатувати більш позитивний вплив на клінічно 

стабільний стан пацієнтів із ХСН щоденного режиму діуретичної терапії, не 

залежно від форми його вивільнення, що дозволило скорочувати дози препаратів 

упродовж усього терміну спостереження. Натомість, на тлі інтермітуючого 

режиму, навпаки, доводилося постійно збільшувати дози діуретика. Схожий 

результат був отриманий нами і під час попереднього невеликого дослідження 

щодо порівняння ІТ ТНВ та ЩТ ТМВ  [54]. 

Результати оцінки ІК діуретичної терапії на 6-му місяці лікування 

демонстрували його найвищі значення в групі ЩТ ТМВ (54 проти 34 у групі ІТ 

ТНВ, р=0,0004), що характеризувало цей варіант діуретичної терапія як 

«найкомфортніший» для пацієнта з ХСН. 

На користь кращої суб‘єктивної переносимості діуретичної терапії ТМВ, 

порівняно з ТНВ, свідчать і результати дослідження КОМФОРТ-СН [28; 100], 

однак в останньому, на відміну від нашого дослідження, співставлялися лише 

різні форми вивільнення діуретика на тлі постійного прийому і не проводилося 

порівняння ще й комфортності різних режимів дозування препарату. 

На перевагу саме ЩТ торасемідом, порівняно з ІТ ТНВ, свідчать також 



 164 

результати аналізу частоти випадків повторних госпіталізацій із приводу 

декомпенсації ХСН впродовж 6 місяців: у групах ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ даний 

показник склав 0,9 % та 0 % відповідно проти 8,8 % у групі ІТ ТНВ (р≤0,001). 

Порівняльний аналіз динаміки показників толерантності до фізичного 

навантаження за ПШХ свідчив про негативну тенденцію до зменшення 

подоланої дистанції на тлі ІТ ТНВ як на 3-му, так і на 6-му місяцях 

спостереження (313 проти 301 та 289 м відповідно, р˂0,005, ∆˂-4,0 %). 

Натомість, у групах щоденної терапії відзначено приріст дистанції стрес-тесту у 

заданих часових межах (348 проти 373 та 396 м і 352 проти 376 та 397 м 

відповідно, р˂0,0001, ∆˃4,0 %). Крім того, група з ІТ ТНВ лідирувала, порівняно 

з групами ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ, за частотою реєстрації випадків зі зменшенням 

дистанції стрес-тесту на 3-му та 6-му місяцях лікування (57,9 проти 8,1 і 5,3 % та 

65,8 проти 13,5 і 2,6 % відповідно, р˂0,0001) Отже, слід констатувати, що лише 

щоденний режим діуретичної терапії торасемідом, не залежно від форми його 

вивільнення (р˃0,85), асоціював зі зростанням фізичного функціонування 

пацієнтів із ХСН. 

Характер змін ЕхоКГ-показників свідчив про більшу динаміку параметрів 

структурно-функціонального стану серця впродовж 6 місяців спостереження на 

тлі щоденної діуретичної терапії, ніж ІТ ТНВ. Так, на тлі ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ 

спостерігали достовірне (р˂0,05) зменшення лінійних параметрів: КДР (на 2,7 та 

2,5 % відповідно), КСР (на 3,8 та 4,2 % відповідно), ЛП (2,2 та 3,9 % відповідно), 

ПШ (4,1 та 3,6 % відповідно), а також іММЛШ (5,3 та 6,8 % відповідно) та 

зростання ФВглоб. (13,5 та 18,6 % відповідно). Тоді як на тлі ІТ ТНВ відзначено 

позитивні зміни лише щодо зростання скоротливої здатності серця на 6,2 % та 

деяке зменшення КСР — 2,1 % (р˂0,05). Виходячи з отриманих результатів, 

можна констатувати більш переконливий антиремодулюючий та інотропний 

ефект у пацієнтів із ХСН щоденної терапії торасемідом, не залежно від форми 

вивільнення, порівняно з ІТ ТНВ.  

Оцінка рівнів Nt-proBNP на 6-му місяці демонструвала його  зниження у 

всіх групах лікування — на 3,0, 5,7 та 5,2 % відповідно (p<0,0001). Однак, 
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щоденна терапія торасемідом характеризувалась більш позитивним впливом на 

показник нейрогуморального статусу, порівняно з ІТ ТНВ (р˂0,05). Крім того, 

група з інтермітуючим режимом лідирувала за частотою випадків зростання 

рівня біомаркера (10 проти 1 і 0 відповідно, р˂0,05). Отже, слід відзначити, що 

щоденний прийом торасеміду, не залежно від форми вивільнення, відзначається 

найбільш позитивним впливом на зниження рівня біомеханічного стресу в 

пацієнтів із ХСН. Про найбільш повну реалізацію плейотропних ефектів 

молекули торасеміду в пацієнтів із ХСН на тлі саме щоденної діуретичної терапії 

свідчать результати і інших досліджень [54], однак у літературних джерелах досі 

існує дискусія стосовно антиремодулюючої здатності пролонгованої форми 

цього діуретика  [122]. У нашому дослідженні обидві форми торасеміду на тлі 

щоденної діуретичної терапії показали співставний позитивний вплив (р˃0,2) на 

динаміку показників структурно-функціонального стану серця та 

нейрогуморального статусу в пацієнтів із ХСН. 

Щодо впливу на електролітно-метаболічний профіль обидві форми 

торасеміду під час ЩТ теж виявили співставний ефект (р≥0,2). У той же час, 

зміни рівня К+ та Na+ на тлі ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ були достовірно (р˂0,02) 

меншими, ніж при ІТ ТНВ (4,6 та 4,3 проти 6,3 % і  2,8 та 1,5 проти 7,3 %), а 

зниження рівня сечової кислоти впродовж 6 місяців спостереження, навпаки, 

було більшим (2,3 та 3,4 проти 0,4 % відповідно, р˂0,02). Виходячи з отриманих 

даних, варто відзначити більш позитивний вплив щоденної терапії торасемідом 

на електролітно-метаболічний обмін у пацієнтів із ХСН. Високий профіль 

безпеки торасеміду під час тривалої підтримувальної діуретичної терапії у 

пацієнтів із ХСН, не залежно від форми його вивільнення,  показаний і в інших 

дослідженнях [8; 28]. Однак, наше дослідження одне з небагатьох, що 

акцентувало свою увагу ще й на залежність профілю безпеки діуретичної терапії 

торасемідом від режиму дозування препарату. 

Аналіз динаміки показників функції нирок виявив зростання ШКФ на тлі 

усіх трьох досліджуваних варіантів діуретичної терапії (на 3,0, 11,1 та 10,8 % 

відповідно, р˂0,05), що вказувало на загальний позитивний вплив діуретичної 
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терапії торасемідом у пацієнтів із ХСН. Однак, щоденна терапія діуретиком 

більш суттєво впливала на динаміку ШКФ (р˂0,002). Крім того, ЩТ ТМВ 

переважала групу ІТ ТНВ за дією на динаміку зниження частоти випадків із 

ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73м2) впродовж 6 місяців спостереження (р=0,01). Отже, 

загалом слід підкреслити, перевагу щоденної терапії торасемідом, і особливо ЩТ 

ТМВ, на фільтраційну здатність нирок пацієнтів. На певний нефропротекторний 

ефект саме ЩТ ТМВ вказують і дослідження А. Г. Арутюнова та співавт. на 

підставі того, що саме цей варіант діуретичної терапії забезпечує найменшу 

постдіуретичну ретенцію натрію, яка негативно впливає на клубочки нирок та 

показники центральної гемодинаміки в пацієнтів із ХСН [8]. 

Оцінка динамічних змін параметрів ЯЖ впродовж 6 місяців лікування 

показала їхній позитивний характер лише на тлі щоденної терапії торасемідом. 

Так, під час ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ відзначено зменшення сумарного балу 

опитувальника MLHFQ на 15,4 та 29,7 %, а також зростання показника ФКЗ — 

на 14,6 та 22,9 % і ПКЗ анкети MOS SF-36 — на 15,0 та 19,5 % відповідно 

(р<0,0001). Особливо, позитивним впливом на ЯЖ характеризувалась ЩТ ТМВ. 

Остання, зокрема, виявила перевагу над ІТ ТНВ щодо сумарного балу 

опитувальника MLHFQ (29 проти 43 балів відповідно, р=0,004) та ФКЗ анкети 

MOS SF-36 (42 проти 30, р=0,001), а також над ЩТ ТНВ стосовно впливу на 

величину ПКЗ (66 проти 52, р=0,01) на 6-му місяці лікування. Крім того, лише на 

тлі ЩТ ТМВ відзначено зростання частоти реєстрації ВВ ФКЗ та зниження 

випадків ВН ПКЗ анкети MOS SF-36 (р˂0,05). Отже, слід відзначити, що лише 

щоденна терапія дозволяє реалізувати позитивний вплив торасеміду на ЯЖ 

пацієнтів із ХСН і пріоритет у цьому відношенні слід віддати молекулі 

торасеміду з модифікованим вивільненням. Перевага ТМВ щодо позитивного 

впливу на якісні показники життя пацієнтів із ХСН, порівняно з ТНВ, визначена 

і в інших дослідженнях [8; 28; 100]. Однак, у них, здебільшого, використовували 

спеціально розроблені опитувальники, спрямовані на порівняння лише ступеню 

прояву побічних ефектів діуретичної терапії, а не оцінку змін інтегральних 

показників ЯЖ, визначених за стандартизованими опитувальниками MLHFQ та 
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MOS SF-36. 

Результати кореляційного аналізу зв‘язків між змінами параметрів ЯЖ та 

різних клініко-інструментальних показників впродовж 6 місяців спостереження 

демонструвала досить сильний зв'язок величини вихідних параметрів (ЯЖ) із 

щоденною терапією торасемідом (r ˃0,4 для ФКЗ та ПКЗ анкети MOS SF-36 та 

r ˂-0,5 для сумарного балу опитувальника MLHFQ, р ˂0,00000), що визначає 

останню як пріоритетну щодо впливу на показник ЯЖ. Крім того, виявлений 

достовірний зв'язок (р≤0,01) динаміки інтегральних параметрів ЯЖ зі змінами 

величини дистанції ПШХ, функціональних показників нирок та низкою ЕхоКГ-

параметрів (величинами КДР, ЛП, ПШ, іММЛШ, ФВглоб.), характеризує їх як 

досить чутливий індикатор стану пацієнтів із ХСН на тлі лікування. 

Загалом, можна відзначити, що під час дослідження нами вперше виділено 

різні рівні (ВН, ВЗ та ВВ) інтегральних показників ЯЖ (сумарного балу 

опитувальника MLHFQ, ФКЗ та ПКЗ анкети MOS SF-36) та визначений їхній 

зв'язок із показниками фізичного функціонування, структурно-функціональним 

станом серця, функціональним станом нирок, параметрами нейрогуморального 

та метаболічного статусів у пацієнтів із ХСН. 

Уперше з‘ясовані основні незалежні клініко-інструментальні предиктори, 

що чинять вплив на рівень інтегральних показників ЯЖ пацієнтів із ХСН, а 

також визначена сила їхнього впливу на вихідний параметр. 

Уперше обґрунтовано вибір оптимального варіанту діуретичної терапії 

торасемідом у пацієнтів із ХСН на підставі проведення порівняльної оцінки 

клінічної ефективності та впливу на показники ЯЖ не лише різних форм 

торасеміду, але й різних режимів діуретичної терапії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено наукове обґрунтування необхідності визначення 

рівня інтегральних показників ЯЖ у комплексній оцінці стану хворих та шляху 

підвищення ефективності діуретичної терапії набрякового синдрому в пацієнтів 

із ХСН ІІ та ІІІ ФК за NYHA (стадія С ХСН за АСС/АНА) ішемічної етіології 

на підставі вивчення паралелей між рівнем якості життя і різними клініко-

інструментальними показниками, оцінки клінічної ефективності та впливу на 

параметри якості життя різних варіантів діуретичної терапії торасемідом.  

1. У пацієнтів із ХСН відносно низький, відносно задовільний та 

відносно високий рівні якості життя за опитувальником MLHFQ складають 

значення сумарного балу ≥61, 60—41 та ≤40 відповідно; фізичного та 

психічного компонентів здоров'я анкети MOS SF-36 — показники ≤29, 30—35 і 

≥36 та ≤44, 46—63 і ≥64 відповідно. 

2. Рівні якості життя за опитувальниками MLHFQ і MOS SF-36 

асоційовані з параметрами фізичного функціонування, структурно-

функціонального стану серця, функції нирок та нейрогуморального статусу 

(рівнем Nt-proBNP) пацієнтів із ХСН. Найбільш переконлива асоціація з 

клінічними, інструментальними та лабораторними показниками встановлена 

для рівня сумарного балу опитувальника MLHFQ і фізичного компонента 

здоров'я анкети MOS SF-36, у меншій мірі ― для психічного компонента 

здоров'я анкети MOS SF-36. 

3. Незалежними клініко-інструментальними предикторами, що мають 

найбільший вплив на рівні інтегральних показників якості життя пацієнтів із 

ХСН слід вважати:  для сумарного балу опитувальника MLHFQ — плазмовий 

рівень Nt-proBNP; для фізичного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 —  

функціональний клас ХСН за NYHA; для психічного компонента здоров'я 

анкети MOS SF-36 — в однаковій мірі постійну форму фібриляції передсердь та 

плазмовий рівень Nt-proBNP. 
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4. В осіб із ХСН тривала підтримуюча щоденна діуретична терапія 

торасемідом, не залежно від форми його вивільнення, переважає інтермітуючу 

терапію торасемідом негайного вивільнення за параметрами клінічної 

ефективності та позитивним впливом на інтегральні показники якості життя, 

визначені за анкетами MLHFQ та MOS SF-36, а також за безпечністю для 

електролітного балансу. Щоденна терапія торасемідом модифікованого 

вивільнення виявляє переваги, на відміну від інших варіантів діуретичної 

терапії торасемідом, стосовно впливу на величину індексу комфортності, 

зниження частоти випадків із ШКФ ≤60 мл/(хв·1,73 м
2
), динаміку сумарного 

балу опитувальника MLHFQ, зростання частки осіб із відносно високим 

фізичним компонентом здоров'я і зменшення частоти випадків відносно 

низького психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Проводити комплексну оцінку стану та ефективності лікування 

пацієнтів із ХСН з урахуванням рівня інтегральних показників якості життя, 

визначених за опитувальником MLHFQ або анкетою MOS SF-36. При цьому, як 

відносно низький, відносно задовільний та відносно високий рівні якості життя 

за опитувальником MLHFQ слід вважати значення сумарного балу в межах ≥61, 

60—41 та ≤40 відповідно; фізичного та психічного компонентів здоров'я анкети 

MOS SF-36 — показники ≤29, 30—35 і ≥36 та ≤44, 46—63 і ≥64 відповідно.  

2. Розглядати пацієнтів із ХСН та відносно низькими рівнями 

інтегральних показників якості життя за опитувальником MLHFQ або анкетою 

MOS SF-36 як континґент осіб підвищеного ризику несприятливих клінічних 

подій на підставі їхньої тісної асоціації зі зниженням толерантності до фізичних 

навантажень, виснаженням функціональних резервів серцево-судинної системи, 

поглибленням ознак структурно-функціонального ремоделювання серця, 

зростанням рівня біомеханічного стресу та ознак ренальної дисфункції.  
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3. Прогнозувати ризик зниження рівня якості життя пацієнтів із ХСН на 

підставі оцінки виявлених клініко-інструментальних предикторів. Так, 

основними факторами ризику відносно низького рівня якості життя за 

опитувальником MHFLQ у пацієнтів із ХСН слід вважати рівень                      

Nt-proBNP ≥2414 пг/мл (відношення шансів подій (ВШП)=8,0), індекс маси 

міокарда лівого шлуночка ≥190 г/м
2
 (ВШП=4,2), тривалість ішемічного 

анамнезу ≥12 років (ВШП=3,0) та наявність постійної форми фібриляції 

передсердь (ВШП=2,9). Ризик відносно низького фізичного компонента 

здоров'я анкети MOS SF-36 найбільше зростає при наявності функціонального 

класу ХСН за NYHA ˃ІІ (ВШП=6,3), реакції систолічного артеріального тиску 

на фізичне навантаження ≤18 мм рт. ст. (ВШП=3,4), величині фракції викиду 

лівого шлуночка <39 % (ВШП=2,5) та величині ШКФ ≤60 мл/(хв·1,73 м
2
) 

(ВШП=2,7). Ризик відносно низького психічного компонента здоров'я анкети 

MOS SF-36 найбільший при наявності постійної форми фібриляції передсердь 

(ВШП=5,4), рівні Nt-proBNP ≥1992 пг/мл (ВШП=5,2), наявності епізоду 

повторного інфаркту в анамнезі (ВШП=3,0), а також тривалості набрякового 

синдрому ≥4-х років (ВШП=2,4). 

4. У пацієнтів із ХСН для терапії набрякового синдрому на етапі 

тривалого підтримуючого лікування діуретиками надавати перевагу щоденному 

прийому торасеміду на підставі його визначених у дослідженні переваг щодо 

клінічної ефективності, впливу на показники якості життя та безпечності для 

електролітного обміну, порівняно з інтермітуючою терапією торасемідом 

негайного вивільнення. 

5. Розглядати щоденну терапію торасемідом модифікованого вивільнення 

в якості терапії вибору в пацієнтів із ХСН, що мають низький комплаєнс до 

тривалого лікування діуретиками, низькі вихідні рівні інтегральних показників 

якості життя або ознаки порушення функції нирок. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

ЕхоКГ-показники залежно від рівня інтегральних показників якості життя 

 

ЕхоКГ-параметри ВН ЯЖ  ВЗ ЯЖ  ВВ ЯЖ  P 

1 2 3 4 5 

Якість життя за опитувальником MLHFQ 

КДР, мм 64 (59; 70) 60 (54; 65) 59 (53; 64) 
Р1-2=0,02 

Р1-3=0,007 

Р2-3=1,00 

КСР, мм 50 (47; 56) 46 (42; 49) 45 (40; 48) 

Р1-2=0,008 

Р1-3=0,001 

Р2-3=1,00 

КДО, мл 
276   

(234; 331) 

242 

(195; 285) 

234 

(188; 276) 

Р1-2=0,02 

Р1-3=0,007 

Р2-3=1,00 

КСО, мл 
166 

(147; 210) 

140 

(116; 160) 

134 

(105; 153) 

Р1-2=0,008 

Р1-3=0,001 

Р2-3=1,00 

ЛП, мм 49 (46; 52) 46 (42; 50) 44 (42; 48) 

Р1-2=0,06 

Р1-3=0,002 

Р2-3=0,85 

ТМд, мм 13 (12; 14) 12 (10; 13) 12 (11; 13) 

Р1-2=0,11 

Р1-3=0,04 

Р2-3=1,00 

ТМШПд, мм 13 (11; 14) 12 (11; 14) 12 (11; 13) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,25 

Р2-3=0,70 

ВТМ 
0,40 

(0,32; 0,43) 

0,41 

(0,35; 0,46) 

0,41 

(0,33; 0,46) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

ПШ, мм 32 (30; 37) 30 (27; 35) 31 (28; 33) 

Р1-2=0,22 

Р1-3=0,18 

Р2-3=1,00 

ФВглоб, % 
39 

(35; 42) 

42 

(38; 44) 

44 

(40; 44) 

Р1-2=0,09 

Р1-3=0,0005 

Р2-3=0,28 

Ve/Va 
1,52 

(1,24; 1,73) 

1,30 

(0,95; 1,68) 

1,34 

(1,05; 1,63) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,91 

Р2-3=1,00 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 

іММЛШ, г/м2 
189 

(158; 235) 

165 

(132; 185) 

144 

(130; 171) 

Р1-2=0,01 

Р1-3=0,0003 

Р2-3=1,00 

КДО/ММЛШ, мл/г 
1,40  

(1,28; 1,51) 

1,38 

(1,18; 1,52) 

1,31 

(1,14; 1,49) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,52 

Р2-3=1,00 

ДА, мм 38 (37; 40) 36 (34; 38) 36 (33; 38) 

Р1-2=0,02 

Р1-3=0,02 

Р2-3=1,00 

Індекс асинергії 
1,43 

(1,25; 1,62) 

1,31 

(1,18; 1,50) 

1,50 

(1,25; 1,62) 

Р1-2=0,42 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,13 

Фізична компонента здоров'я анкети MOS SF-36 

КДР, мм 61 (57; 67) 61 (54; 65) 59 (55; 66) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

КСР, мм 47 (44; 51) 47 (42; 51) 45 (42; 50) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,93 

Р2-3=1,00 

КДО, мл 
254 

(218; 303) 

250 

(195; 285) 

238 

(202; 294) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

КСО, мл 
147 

(128; 177) 

147 

(116; 173) 

137 

(119; 167) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,93 

Р2-3=1,00 

ЛП, мм 
46 

(43; 50) 

46 

(42; 50) 

45 

(42; 51) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

ТМд, мм 13 (11; 14) 12 (11; 13) 12 (11; 13) 

Р1-2=0,34 

Р1-3=0,26 

Р2-3=1,00 

ТМШПд, мм 13 (11; 14) 12 (11; 14) 12 (11; 13) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

ВТМ 
0,39  

(0,34; 0,46) 

0,41 

(0,35; 0,44) 

0,42 

(0,33; 0,45) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 

ПШ, мм 32 (29; 35) 31 (29; 35) 30 (27; 34) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,72 

Р2-3=1,00 

ФВглоб, % 39 (35; 42) 43 (38; 44) 43 (40; 44) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,04 

Р2-3=0,57 

Ve/Va 
1,37 

(1,03; 1,59) 

1,52 

(1,05; 1,66) 

1,37 

(1,14; 1,75) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

іММЛШ, г/м2 
169 

(132; 194) 

160 

(137; 203) 

157 

(132; 172) 

Р1-2=0,11 

Р1-3=0,02 

Р2-3=0,69 

КДО/ММЛШ, мл/г 
1,40 

(1,21; 1,50) 

1,34 

(1,16; 1,46) 

1,34 

(1,15; 1,45) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,03 

Р2-3=1,00 

ДА, мм 37 (35; 39) 36 (33; 38) 37 (34; 38) 

Р1-2=0,84 

Р1-3=0,98 

Р2-3=1,00 

Індекс асинергії 
1,43 

(1,25; 1,62) 

1,37 

(1,12; 1,51) 

1,37 

(1,19; 1,52) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,03 

Р2-3=1,00 

Психічна компонента здоров'я анкети MOS SF-36 

КДР, мм 60 (58; 67) 62 (55; 66) 59 (53; 64) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,83 

Р2-3=1,00 

КСР, мм 47 (44; 51) 47 (42; 51) 45 (40; 49) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,54 

Р2-3=1,00 

КДО, мл 
246  

(226; 303) 

259 

(202; 294) 

238 

(188; 276) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,83 

Р2-3=1,00 

КСО, мл 
147 

(131; 173) 

147 

(116; 174) 

134 

(105; 160) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,54 

Р2-3=1,00 

ЛП, мм 47 (44; 52) 45 (42; 50) 44 (42; 48) 

Р1-2=0,53 

Р1-3=0,04 

Р2-3=1,00 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 

ТМд, мм 13 (11; 14) 12 (10; 13) 12 (11; 13) 

Р1-2=0,13 

Р1-3=0,20 

Р2-3=1,00 

ТМШПд, мм 13 (11; 14) 12 (11; 14) 12 (11; 13) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,69 

Р2-3=1,00 

ВТМ 
0,40 

(0,34; 0,46) 

0,40 

(0,33; 0,46) 

0,41 

(0,36; 0,44) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

ПШ, мм 31 (29; 36) 33 (29; 36) 30 (27; 32) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,62 

Р2-3=0,27 

ФВглоб, % 40 (36; 43) 42 (40; 44) 43 (40; 44) 

Р1-2=0,42 

Р1-3=0,16 

Р2-3=1,00 

Ve/Va 
1,44 

(1,17; 1,64) 

1,48 

(1,19; 1,67) 

1,30 

(1,05; 1,71) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

іММЛШ, г/м
2
 

169 

(138; 213) 

162 

(140; 193) 

144 

(128; 171) 

Р1-2=0,79 

Р1-3=0,03 

Р2-3=0,21 

КДО/ММЛШ, мл/г 
1,40 

(1,23; 1,53) 

1,34 

(1,11; 1,52) 

1,33 

(1,18; 1,46) 

Р1-2=0,82 

Р1-3=0,70 

Р2-3=1,00 

ДА, мм 37 (34; 39) 37 (34; 39) 36 (34; 38) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,64 

Р2-3=0,97 

Індекс асинергії 
1,43 

(1,25; 1,62) 

1,31 

(1,12; 1,56) 

1,40 

(1,25; 1,62) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,90 

Р2-3=0,08 

 

Примітки:  

1.  ВН, ВЗ і ВВ – відносно низький, відносно задовільний і відносно високий рівні. 

2.  КДР — кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка; КСР — кінцево-систолічний 

розмір лівого шлуночка; КДО — кінцево-діастолічний об‘єм лівого шлуночка; КСО — 

кінцево-систолічний об‘єм лівого шлуночка; ЛП — ліве передсердя; ТМд — товщина 

міокарда діастолічна; ТМШПд — товщина міжшлуночкової перетинки діастолічна; ВТМ — 

відносна товщина міокарда; ПШ — правий шлуночок; ФВглоб. — фракція викиду глобальна;  

Ve/Va — співвідношення швидкостей раннього та пізнього трансмітральних потоків; 

іММЛШ — індекс маси міокарда лівого шлуночка, ДА — діаметр аорти. 

3.  Достовірність різниці за Kruskal-Wallis ANOVA & Median test for all groups. 
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Додаток В 

 

Таблиця В.1 

Клінічна характеристика пацієнтів із різними варіантами  

діуретичної терапії 
 

Клініко-інструментальні 

показник 

1. ІТ ПНВ 

(n=38) 

2. ЩТ ПНВ  

(n=37) 

3. ЩТ ПМВ 

(n=38) 
P 

1 2 3 4 5 

Чоловіки,  абс. (відн, %) 
30  

(78,9 %) 

26  

(70,3 %) 

25  

(65,8 %) 

Р1-2=0,39 

Р1-3=0,20 

Р2-3=0,68 

Жінки, абс. (відн., %) 
8 

(21,1 %) 

11 

(29,7 %) 

13 

(34,2 %) 

Р1-2=0,39 

Р1-3=0,20 

Р2-3=0,68 

      Вік, роки 
60  

(57; 68) 

56  

(53; 65) 

59  

(54; 68) 

Р1-2=0,14 

Р1-3=0,61 

Р2-3=0,83 

      ФК ХСН 

                 ІІ абс. (відн., %) 

                 ІІІ абс. (відн., %) 

 

19 (50,0 %) 

19 (50,0 %) 

 

25 (67,6 %) 

12 (32,4 %) 

 

25 (65,8 %) 

12 (34,2 %) 

Р1-2=0,12 

Р1-3=0,16 

Р2-3=0,87 

ІМТ, кг/м
2
 

31,2  

(24,9; 38,3) 

29,6  

(27,8; 35,3) 

29,8  

(27,9; 34,2) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

Тривалість набрякового 

синдрому, роки 

3  

(2; 5) 

3  

(2; 6) 

2  

(1; 4) 

Р1-2=0,82 

Р1-3=0,04 

Р2-3=0,10 

Артеріальна гіпертензія,  

абс. (відн., %) 

30  

(78,9 %) 

31  

(83,8 %) 

30  

(78,9 %) 

Р1-2=0,59 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,59 

Перенесений інфаркт 

міокарда, абс. (відн., %) 

15  

(39,5 %) 

12  

(32,4 %) 

21  

(55,3 %) 

Р1-2=0,52 

Р1-3=0,17 

Р2-3=0,04 

Фібриляція передсердь,  

абс. (відн., %) 

12  

(31,6 %) 

12  

(32,4 %) 

8  

(21,1 %) 

Р1-2=0,93 

Р1-3=0,29 

Р2-3=0,27 

Фактична дистанція 

ПШХ, м 

312  

(248; 394) 

379  

(294; 414) 

362  

(323; 410) 

Р1-2=0,11 

Р1-3=0,09 

Р2-3=1,00 

ФВглоб., % 
41  

(39; 44) 

42  

(40; 44) 

42  

(38; 44) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 
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Продовження таблиці В.1 

1 2 3 4 5 

іММЛШ, г/м2 
162 

(136; 189) 

166 

(137; 198) 

149 

(133; 183) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,81 

Nt-proBNP, пг/мл 

2030 

(1589; 

2611) 

1942 

(1361; 

2108) 

1715 

(1404; 

2050) 

Р1-2=0,87 

Р1-3=0,25 

Р2-3=1,00 

Сечова кислота, ммоль/л 
365 

(318; 415) 

378 

(343; 420) 

358 

(314; 400) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

МАУ, абс. (відн., %) 
12  

(31,6 %) 

16  

(43,2 %) 

13  

(34,2 %) 

Р1-2=0,29 

Р1-3=0,81 

Р2-3=0,42 

ШКФ, мл/(хв·1,73 м2) 
62  

(56; 67) 

66  

(61; 75) 

66  

(58; 79) 

Р1-2=0,07 

Р1-3=0,25 

Р2-3=1,00 

Рівень ЯЖ за MLHFQ: 

ВН ЯЖ 

ВЗ ЯЖ 

ВВ ЯЖ 

 

11 (28,9 %) 

14 (36,9 %) 

13 (34,2 %) 

 

10 (27,0 %) 

13 (35,1 %) 

14 (37,9 %) 

 

10 (26,3 %) 

12 (31,6 %) 

16 (42,1 %) 

 

Р1-2=0,82 

Р1-3=0,66 

Р2-3=0,78 

 

Примітка. ІТ ТНВ — інтермітуюча терапія торасемідом НВ; ЩТ ТНВ — щоденна 

терапія торасемідом НВ; ЩТ ТМВ — щоденна терапія торасемідом МВ; ФК ХСН — 

функціональний клас хронічної серцевої недостатності; ІМТ — індекс маси тіла; ФВглоб — 

глобальна фракція викиду; іММЛШ — індекс маси міокарда лівого шлуночка; МАУ ― 

мікроальбумінурія; ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації. 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Характеристика базової терапії у групах лікування 
 

Група препаратів 
1. ІТ ПНВ 

(n=38) 

2. ЩТ ПНВ  

(n=37) 

3. ЩТ ПМВ 

(n=38) 
P 

іАПФ, абс. (відн., %) 
28  

(73,7 %) 

27  

(73,0 %) 

25  

(65,8 %) 

Р1-2=0,94 

Р1-3=0,45 

Р2-3=0,50 

БРА, абс. (відн., %) 
5  

(13,2 %) 

6  

(16,2 %) 

4  

(10,5 %) 

Р1-2=0,70 

Р1-3=0,72 

Р2-3=0,47 

БАБ, абс. (відн., %)   
34  

(89,5 %) 

30  

(81,1 %) 

33  

(86,8 %) 

Р1-2=0,30 

Р1-3=0,72 

Р2-3=0,50 

Івабрадин, абс. (відн., %) 
2  

(5,3 %) 

4  

(10,8 %) 

5  

(13,2 %) 

Р1-2=0,37 

Р1-3=0,23 

Р2-3=1,75 

Еплеренон, абс. (відн., %) 
38  

(100 %) 

36  

(97,3 %) 

38  

(100 %) 

Р1-2=0,30 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,30 

Дігоксин, абс. (відн., %) 
5  

(13,2 %) 

8  

(21,6 %) 

5  

(13,2 %) 

Р1-2=0,33 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,33 

Нітрати, абс. (відн., %)  
12  

(31,6 %) 

8  

(21,6 %) 

11  

(28,9 %) 

Р1-2=0,33 

Р1-3=0,80 

Р2-3=0,47 

Амлодипін, абс. (відн., %) 
17  

(44,7 %) 

12  

(32,4 %) 

14  

(36,8 %) 

Р1-2=0,27 

Р1-3=0,48 

Р2-3=0,69 

ТД/ТПД, абс. (відн., %) 
21  

(55,3 %) 

17  

(45,9%) 

17  

(44,7%) 

Р1-2=0,42 

Р1-3=0,36 

Р2-3=0,92 

АСК, абс. (відн., %) 
26  

(68,4 %) 

25  

(67,6 %) 

30  

(78,9 %) 

Р1-2=0,94 

Р1-3=0,30 

Р2-3=0,27 

Рівароксабан, абс. (відн., %) 
11  

(28,9 %) 

12  

(32,4 %) 

7  

(18,4 %) 

Р1-2=0,74 

Р1-3=0,28 

Р2-3=0,16 

Аторвастатин, абс. (відн., %) 
38  

(100 %) 

36  

(97,3 %) 

38  

(100 %) 

Р1-2=0,31 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,31 
 

Примітка. ІТ ТНВ — інтермітуюча терапія торасемідом НВ; ЩТ ТНВ — щоденна 

терапія торасемідом НВ; ЩТ ТМВ — щоденна терапія торасемідом МВ; іАПФ — інгібітори 

ангіотензинперетворюючого фермента, БРА — блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ; БАБ 

— бета-адреноблокатори; АСК — ацетилсаліцилова кислота; ТД/ТПД — тіазидні та 

тіазидоподібні діуретики.  
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Динаміка  ЕхоКГ-показників на тлі різних варіантів діуретичної терапії 

 

ЕхоКГ-

показники 

1. ІТ ТНВ 

(n=38) 

2. ЩТ ТНВ  

(n=37) 

3. ЩТ ТМВ 

(n=38) 
P 

1 2 3 4 5 

КДР, мм 

Вихідна величина 61 (57; 67) 60 (54; 68) 60 (53; 65) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 61 (56; 67) 58 (54; 67) 58 (53; 64) 

Р1-2=0,60 

Р1-3=0,40 

Р2-3=1,00 

Динаміка, % 0 (-1,7; 1,6) -2,7 (-5,6; 0) -2,5 (-5,1; 0) 

Р1-2=0,001 

Р1-3=0,003 

Р2-3=1,00 

Pвв-6 0,87 <0,0001 <0,0001  

КСР, мм 

Вихідна величина 47 (44; 52) 47 (41; 51) 47 (43; 51) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 46 (42; 51) 45 (40; 50) 45 (41; 48) 

Р1-2=0,59 

Р1-3=0,23 

Р2-3=1,00 

Динаміка, % 
-2,1 

 (-3,9; 0) 

-3,8 

 (-6,8; 0) 

-4,2 

 (-7,4; 0) 

Р1-2=0,0007 

Р1-3=0,0004 

Р2-3=1,00 

Pвв-6 0,04 0,0002 <0,0001  

ФВглоб, % 

Вихідна величина 41 (39; 44) 42 (40; 44) 42 (38; 44) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 44 (45; 54) 48 (45; 57) 50 (45; 55) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,01 

Р2-3=0,61 

Динаміка, % 
6,2  

 (2,8; 9,4) 

13,5 

 (9,9; 18,3) 

18,6 

 (13,0; 22,0) 

Р1-2=0,004 

Р1-3<0,0001 

Р2-3=0,02 

Pвв-6 0,03 <0,0001 <0,0001  
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Продовження таблиці Е.1 

1 2 3 4 5 

ЛП, мм 

Вихідна величина 46 (43; 51) 46 (42; 51) 45 (42; 50) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 46 (43; 51) 45 (41; 49) 43 (41; 48) 

Р1-2=0,90 

Р1-3=0,10 

Р2-3=0,86 

Динаміка, % 
0  

(-2,4; 3,7) 

-2,2  

(-5,7; 0) 

-3,9  

(-6,7; 0) 

Р1-2=0,005 

Р1-3=0,0003 

Р2-3=0,70 

Pвв-6 0,92 0,002 <0,0001  

ПШ, мм 

Вихідна величина 32 (29; 35) 31 (28; 36) 32 (29; 35) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 33 (28; 36) 29 (26; 34) 31 (27; 33) 

Р1-2=0,19 

Р1-3=0,67 

Р2-3=1,00 

Динаміка, % 
2,7  

(-3,4; 4,5) 

-4,1  

(-10,3; 0) 

-3,6 

(-8,6; 0) 

Р1-2<0,0001 

Р1-3=0,0002 

Р2-3=0,92 

Pвв-6 0,29 0,0003 0,0004  

іММЛШ, г/м
2
 

Вихідна величина 
162  

(136; 189) 

166  

(137; 198) 

149  

(132; 183) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,81 

6-й місяць 
160  

(134; 180) 

154  

(134; 192) 

140  

(131; 177) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,13 

Р2-3=0,61 

Динаміка, % 
-1,7  

(-4,8; 3,0) 

-5,3  

(-9,2; 2,4) 

-6,7  

(-10,7; 1,5) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,005 

Р2-3=0,71 

Pвв-6 0,83 0,02 0,008  
 

 

Примітки: 

1. Достовірність змін показників за 6-й місяць, у порівнянні з вихідною величиною, 

розрахована за Wilcoxon matched pairs test, p<0,0001 

2. Достовірність різниці показників між різними групами лікування розраховані за 

Кruskal-Wаllis ANOVA & Median test. 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Динаміка показників електролітно-метаболічного статусу на тлі різних 

варіантах діуретичної терапії торасемідом 
 

ЕхоКГ-показники 
1. ІТ ТНВ 

(n=38) 

2. ЩТ ТНВ  

(n=37) 

3. ЩТ ТМВ 

(n=38) 
P 

Na
+
, ммоль/л 

Вихідна величина 
144  

(143; 147) 

145 

(143; 149) 

145 

(143; 148) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 
136 

(129; 141) 

144 

(139; 147) 

141 

(136; 144) 

Р1-2<0,0001 

Р1-3=0,01 

Р2-3=0,20 

Динаміка, % 
-6,3 

(-9,3; -3,4) 

-1,5 

(-2,3; 0,7) 

-2,8 

(-5,0; -0,6) 

Р1-2<0,0001 

Р1-3=0,001 

Р2-3=0,21 

Pвв-6 <0,0001 0,15 0,004  

К
+
, ммоль/л 

Вихідна величина 
4,35 

(4,00; 4,70) 

4,30 

(4,00; 4,80) 

4,45 

(4,30; 4,80) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,61 

Р2-3=0,61 

6-й місяць 
4,00 

(3,60; 4,50) 

4,10 

(3,80; 4,50) 

4,30 

(4,00; 4,70) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,04 

Р2-3=0,40 

Динаміка, % 
-7,6 

(-11,3; -2,5) 

-4,6 

(-7,1; -2,5) 

-4,3 

(-7,3; -2,0) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=0,01 

Р2-3=1,00 

Pвв-6 <0,0001 0,002 0,004  

Сечова кислота, ммоль/л 

Вихідна величина 
365  

(318; 415) 

378 

(343; 420) 

358 

(314; 400) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 
360 

(314; 410) 

374 

(332; 417) 

349 

(302; 390) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,88 

Динаміка, % 
-0,4 

(-1,9; 1,7) 

-2,3 

(-4,5; 0) 

-3,1 

(-5,0; -1,1) 

Р1-2=0,01 

Р1-3=0,0007 

Р2-3=1,00 

Pвв-6 0,50 0,004 <0,0001  
 

Примітки: 

1. Достовірність змін показників за 6-й місяць, у порівнянні з вихідною величиною, 

розрахована за Wilcoxon matched pairs test, p<0,0001; 

2. Достовірність різниці показників між різними групами лікування розраховані за 

Кruskal-Wsllis ANOVA & Median test. 
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Додаток З 

Таблиця З.1 

Динаміка показників функціонального стану нирок на тлі різних варіантів 

діуретичної терапії торасемідом 
 

Клініко-лабораторні 

показники 

1. ІТ ТНВ 

(n=38) 

2. ЩТ ТНВ  

(n=37) 

3. ЩТ ТМВ 

(n=38) 
P 

Протеїнурія (частота випадків) 

Вихідна кількість хворих,  

абс. (відн., %) 

12  

(31,6 %) 

8  

(21,6 %) 

12  

(31,6 %) 

Р1-2=0,33 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,33 

6-й місяць, абс. (відн., %) 
9  

(23,7 %) 

4  

(10,8 %) 

9  

(23,7 %) 

Р1-2=0,14 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,14 

Pвв-6 0,44 0,21 0,44  

МАУ (частота випадків) 

Вихідна кількість хворих,  

абс. (відн., %) 

12  

(31,6 %) 

16  

(43,3 %) 

13  

(34,2 %) 

Р1-2=0,29 

Р1-3=0,81 

Р2-3=0,42 

6-й місяць, абс. (відн., %) 
11  

(28,9 %) 

13  

(35,1 %) 

9  

(23,7 %) 

Р1-2=0,56 

Р1-3=0,60 

Р2-3=0,27 

Pвв-6 0,80 0,47 0,31  

ШКФ, мл/(хв·1,73м
2
) 

Вихідна величина 
62 

(56; 66) 

66 

(61; 75) 

66 

(58; 78) 

Р1-2=0,08 

Р1-3=0,25 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 
64 

(57; 71) 

76 

(69; 83) 

73 

(64; 86) 

Р1-2=0,0001 

Р1-3=0,001 

Р2-3=1,00 

Динаміка, % 
3,0 

(-1,7; 6,7) 

11,1 

(5,4; 16,5) 

10,8 

(5,1; 15,9) 

Р1-2<0,0001 

Р1-3<0,0001 

Р2-3=1,00 

Pвв-6 0,03 <0,0001 <0,0001  

ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73м
2 

) (частота випадків) 

Вихідна кількість хворих,  

абс. (відн., %) 

15  

(39,5 %) 

6  

(16,2 %) 

13  

(34,2 %) 

Р1-2=0,025 

Р1-3=0,63 

Р2-3=0,07 

6-й місяць, абс. (відн., %) 
13  

(34,2 %) 

4  

(10,8 %) 

4  

(10,5 %) 

Р1-2=0,02 

Р1-3=0,01 

Р2-3=0,96 

Pвв-6 0,63 0,49 0,01  
 

 

Примітки: 

1. Достовірність змін показників за 6-й місяць, у порівнянні з вихідною величиною, 

розрахована за Wilcoxon matched pairs test, p<0,0001. 

2. Достовірність різниці показників між різними групами лікування розраховані за 

Кruskal-Wsllis ANOVA & Median test. 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Динаміка інтегральних показників якості життя на тлі різних варіантів 

діуретичної терапії 
 

Показники якості 

життя 

1. ІТ ТНВ 

(n=38) 

2. ЩТ ТНВ  

(n=37) 

3. ЩТ ТМВ 

(n=38) 
P 

Сумарний бал за опитувальником MLHFQ  

Вихідна величина 
50 

 (33; 61) 

50  

(36; 61) 

43  

(36; 61) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 
43  

(30; 63) 

41  

(25; 50) 

29  

(19; 44) 

Р1-2=0,24 

Р1-3=0,004 

Р2-3=0,47 

Динаміка, % 
-1,7  

(-11,6; 8,9) 

-15,4 

(-29,6; -4,3) 

-29,7 

(-41,4; -16,0) 

Р1-2=0,001 

Р1-3<0,0001 

Р2-3=0,01 

Pвв-6 0,63 <0,0001 <0,0001  

Фізичний компонент здоров'я анкети MOS SF-36 

Вихідна величина 
29  

(26; 38) 

31  

(26; 36) 

32  

(25; 36) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=1,00 

Р2-3=1,00 

6-й місяць 
30  

(24; 38) 

36  

(29; 46) 

42  

(34; 52) 

Р1-2=0,05 

Р1-3=0,001 

Р2-3=0,67 

Динаміка, % 
-0,5  

(-17,1; 14,8) 

14,6  

(-3,8; 29,5) 

22,9  

(9,2; 36,2) 

Р1-2=0,005 

Р1-3<0,0001 
Р2-3=0,22 

Pвв-6 0,59 <0,0001 <0,0001  

Психічний компонент здоров'я анкети MOS SF-36 

Вихідна величина 
56  

(40; 72) 

44  

(32; 56) 

54  

(40; 68) 

Р1-2=0,04 

Р1-3=1,00 

Р2-3=0,17 

6-й місяць 
56  

(42; 68) 

52  

(42; 69) 

66  

(50; 79) 

Р1-2=1,00 

Р1-3=0,11 

Р2-3=0,01 

Динаміка, % 
0  

(-8,8; 6,4) 

15,0  

(2,0; 26,7) 

19,5 

(13,9; 24,0) 

Р1-2<0,0001 

Р1-3<0,0001 
Р2-3=0,21 

Pвв-6 0,81 <0,0001 <0,0001  
 

Примітки:  

1. ІТ ТНВ — інтермітуюча терапія торасемідом НВ; ЩТ ТНВ — щоденна терапія 

торасемідом НВ; ЩТ ТМВ — щоденна терапія торасемідом МВ. 

2. Достовірність змін показників за 6-й місяць, у порівнянні з вихідною величиною, 

розрахована за Wilcoxon matched pairs test, p<0,0001. 

3. Достовірність різниці показників між різними групами лікування розраховані за 

Кruskal-Wsllis ANOVA & Median test. 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Зв'язок динаміки інтегральних показників якості життя з різними клініко-

інструментальними параметрами (Spearman Rank Order Correlations) 

 

Клініко-інструментальні ознаки Spearman R 
T 

(111) 
p-value 

1 2 3 4 

Динаміка сумарного балу опитувальника MLHFQ у % 

Вихідний ФК ХСН 0,26 2,82 0,005 

ФК ХСН за NYHA на 6-му місяці 0,28 3,07 0,002 

Величина ІМТ, кг/м
2
 0,31 3,35 0,001 

Вихідна величина дистанції ПШХ, м  -0,25 -2,69 0,008 

Величина дистанції ПШХ на 6-му місяці, м -0,35 -3,91 0,0001 

Динаміка дистанції ПШХ з 3 до 6-го місяця, % -0,37 -4,25 0,00004 

Аортальна регургітація (1/0) -0,36 -4,59 0,0001 

Вихідний рівень креатиніну, ммоль/л 0,32 3,50 0,0006 

Вихідна величина ШКФ, мл/(хв·1,73 м
2
) -0,23 -2,50 0,01 

Величина ШКФ на 6-му місяці, мл/(хв·1,73 м
2
) -0,27 -2,94 0,003 

Щоденна терапії торасемідом (1/0) -0,58 -7,59 0,00000 

Динаміка розміру ЛП впродовж 6 місяців 0,25 2,75 0,007 

Динаміка розміру ПШ впродовж 6 місяців 0,28 3,11 0,002 

Динаміка іММЛШ впродовж 6 місяців 0,23 2,50 0,01 

Динаміка величини ФКЗ анкети MOS SF-36, % 

Повторний ІМ в анамнезі (1/0) -0,25 -2,69 0,008 

Аортальна регургітація  (1/0) 0,36 4,62 0,0001 

Величина дистанції ПШХ на 6-му місяці, м 0,41 4,75 0,00000 

Динаміка дистанції ПШХ, % 0,45 5,35 0,00000 

Щоденна терапія торасемідом (1/0) 0,47 5,55 0,00000 

Динаміка ПШ впродовж 6 місяців, % -0,25 -2,69 0,008 

Динаміка ЛП впродовж 6 місяців, % -0,25 -2,73 0,007 

Рівень Na
+
 в плазмі на 6-му місяці, ммоль/л 0,25 2,70 0,008 

Динаміка рівня СК впродовж 6 місяців, % -0,23 -2,44 0,01 

Динаміка ШКФ впродовж 6 місяців, % 0,27 2,93 0,004 

Динаміка величини ПКЗ анкети MOS SF-36 , % 

ФК ХСН за NYHA на 6-му місяці -0,31 -3,37 0,001 

Повторний ІМ в анамнезі (1/0) -0,24 -2,59 0,01 

Величина дистанції ПШХ на 6-му місяці, м 0,34 3,79 0,0002 
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Продовження таблиці К.1 

1 2 3 4 

Динаміка дистанції ПШХ, % 0,44 5,23 0,00000 

Щоденна терапія торасемідом (1/0) 0,58 7,50 0,00000 

Індекс комфортності 0,32 3,57 0,0005 

Динаміка КДР впродовж 6 місяців, % -0,23 -2,46 0,01 

Динаміка ЛП впродовж 6 місяців, % -0,27 -2,90 0,004 

Динаміка ПШ впродовж 6  місяців, % -0,32 -3,58 0,0004 

Динаміка рівня Na
+
  впродовж 6 місяців, % 0,33 3,68 0,0003 

Динаміка рівня К+ впродовж 6 місяців,% 0,22 2,38 0,01 

Динаміка рівня Nt-proBNP впродовж 6 

місяців, % 
-0,25 -2,76 0,006 

Динаміка рівня СК впродовж 6 місяців, % -0,24 -2,61 0,01 
 
 

Примітки:  

1. ФК — функціональний клас, ІМ — інфаркт міокарда, ШКФ — швидкість 

клубочкової фільтрації, ЛП — ліве передсердя, ПШ — правий шлуночок, іММЛШ — індекс 

маси міокарда лівого шлуночка, КДР — кінцевий діастолічний розмір лівого шлуночка, СК 

— сечова кислота; ІМТ — індекс маси тіла; ПШХ — проба з 6-хвилинною ходьбою; ФКЗ — 

фізичний компонент здоров'я; ПКЗ — психічний компонент здоров'я. 

2. Динаміка показника визначалась як [вихідний рівень – показник через 6 

місяців/показник через 6 місяців]*100%. 
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Додаток Л 

 

Диференційований підхід у пацієнтів із ХСН до оцінки рівня якості життя 

та вибору оптимального варіанту підтримуючої діуретичної терапії 

торасемідом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХСН ІІ або ІІІ ФК за NYHA з маніфестованим набряковим  

синдромом (стадія С ХСН за АНА/АСС) та потребою у 

підтримуючій діуретичній терапії 

 

 

 

 

 

 

 
 

АБО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

АБО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТА 
 

 

 

 

 

Щоденна 

діуретична 

терапія 

торасемідом НВ 

Щоденна 

діуретична 

терапія 

торасемідом МВ 
 

 

Щоденна діуретична терапія 

торасемідом МВ 
 

Засоби базової терапії ХСН Засоби базової терапії ХСН 
 

+ + 

АБО 

● Відносно високий 

рівень ЯЖ 

(сумарний бал ≤40) 

● Відносно високий 

рівень ФКЗ та/або ПКЗ 

(показник ≥36 та ≥44 

відповідно) 

● Відносно низький рівень 

ФКЗ та/або ПКЗ 

(показники ≤29 та ≤44 

відповідно) 

 

● Відносно низький 

рівень ЯЖ   

(сумарний бал ≥61) 

● ШКФ  ≤60 мл/(хв·1,73 м
2
) 

 

Оцінка рівня якості життя  (ЯЖ) за опитувальником MLHFQ 

● Відносно задовільний 

рівень ЯЖ (сумарний 

бал 60—41) 

Оцінка рівня фізичного та психічного компонентів здоров'я за анкетою 

MOS SF-36 

● Відносно високий 

рівень ФКЗ та/або ПКЗ 

(показники 30—35 і 

46-63 відповідно) 

Оцінка швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) 

● ШКФ  ˃60 мл/(хв·1,73 м
2
) 
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 Додаток М.1 
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Додаток М.2 
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Додаток М.3 
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Додаток М.4 
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Додаток Н.1 
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Додаток Н.2 
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Додаток Н.3 
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 Додаток Н.4 
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Додаток Н.5 
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Додаток Н.6 
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Додаток Н.7 
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Додаток Н.8 
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