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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання є основною 
причиною смертності та інвалідності населення в більшості країн світу 
(Амосова К.М., 2012, Глушко Л.В., 2012, Вакалюк І.П., 2013, Tian M., 
2015). Очікується, що до 2030 р. понад 23 млн осіб помре від цих недуг. 
Разом із тим, у розвинених країнах світу кількість смертей від серцево-
судинних захворювань знижується, а в тих, що розвиваються – стрімко 
зростає. Україна, на жаль, серед останніх (Коваленко В.М., 2015). Крім 
того, в Україні спостерігається значний внесок серцево-судинних 
захворювань у формування показника тягаря хвороб (DALY): у чоловіків – 
на 27 %, у жінок – на 33 % (Середюк Н.М., 2013, Лутай М.І., 2014). 

Хоча за останні п’ять років простежується позитивна динаміка 
загального коефіцієнта смертності в Україні, але, за підсумками 2014 року, 
він залишається одним із найвищих серед країн Європи (Коваленко В.М., 
2015). Упродовж останнього часу структура смертності дорослого 
населення в Україні залишається незмінною, лідирують у ній хвороби 
системи кровообігу – 67 %, або 968 на 100 тис. населення (Купновицька 
І.Г., 2011, Шумаков В.О., 2014,). Такий рівень «надсмертності» викликає 
особливу тривогу, адже він має тривалу несприятливу динаміку, до того ж 
від серцево-судинних захворювань в Україні помирає багато людей 
працездатного віку. 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) відіграє дуже важливу роль у 
патогенезі ІХС і часто характеризується як головна детермінанта ішемії 
міокарда (Амосова К.М., 2013). ЧСС у стані спокою розглядають у 
теперішній час як основний фактор, що визначає потребу міокарда в кисні 
та рівень метаболічних потреб організму, а їхнє збільшення асоціюють зі 
значним підвищенням кардіо-васкулярної та загальної смертності в 
пацієнтів з ІХС (Axsom К., 2013). 

Метою лікування пацієнтів зі стабільною стенокардією (СС) є 
поліпшення прогнозу шляхом запобігання інфаркту міокарда та смертності 
через зменшення частоти епізодів нестабільності атеросклеротичної 
бляшки, її стабілізацію, зниження інтенсивності запалення та збереження 
ендотеліальної функції, попередження тромбозу в разі ендотеліальної 
дисфункції та руйнації атеросклеротичної бляшки. Отже проблема ведення 
пацієнтів із хронічною ІХС з урахуванням чинників, які впливають на її 
перебіг, має пріоритетне значення в кардіології. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконане в рамках науково-дослідних робіт 
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб «Особливості циркадіанних 
оксидативних порушень, змін вегетативного тонусу у хворих на 
ревматоїдний артрит, подагру та дифузні ураження печінки невірусного 
походження, обґрунтування вдосконалення терапії» (№ держреєстрації 
0110U003077) та «Клініко-патогенетичне обґрунтування 
диференційованих способів лікування хворих на артеріальну гіпертензію, 
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дифузні ураження печінки невірусного походження та хронічні дерматози 
з урахуванням стану ендокринної, імунної систем, кишкового біоценозу та 
метаболічних процесів» (№ держреєстрації 0115U002763). Дисертант є 
співавтором обох зазначених тем. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування пацієнтів зі 
стабільною стенокардією на основі порівняння ефективності застосування 
бета-адреноблокаторів бісопролола і карведилола та інгібітора Іf-
рецепторів івабрадину шляхом вивчення їхнього впливу на клінічний 
перебіг захворювання, якість життя таких хворих, показники добового 
моніторування електрокардіограми, функціональний стан міокарда, 
толерантність до фізичного навантаження, нейрогуморальні показники та 
віддалений прогноз. 

Завдання дослідження: 
1. Дослідити вплив комплексного лікування з залученням бісопрололу, 

карведилолу та івабрадину на клінічний перебіг стабільної стенокардії 
і якість життя обстежених пацієнтів із використанням опитувальника 
SF-36. 

2. Вивчити зміни критеріїв ішемії міокарда (кількість епізодів ішемії, 
їхня середня та сумарна тривалість) за результатами холтерівського 
моніторування електрокардіограми у хворих на стабільну стенокардію 
на тлі комплексного лікування з залученням бісопрололу або 
карведилолу або івабрадину. 

3. Дослідити динаміку варіабельності серцевого ритму за даними 
холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих на 
стабільну стенокардію, залежно від призначених схем терапії, та 
простежити взаємозв’язок з рівнем гомоцистеїну та ендотеліну-1. 

4. Вивчити зміни показників внутрішньосерцевої гемодинаміки хворих 
на стабільну стенокардію за даними ехокардіографії на тлі 
комплексного лікування з залученням бісопрололу або карведилолу 
або івабрадину. 

5. Дослідити вплив препаратів, що вивчаються, на динаміку 
толерантності до фізичного навантаження хворих на стабільну 
стенокардію, за даними велоергометрії. 

6. Вивчити вплив комплексного лікування з включенням бісопрололу 
або карведилолу та івабрадину на віддалений прогноз у пацієнтів зі 
стабільною стенокардією (через рік спостереження) та встановити 
диференційовані підходи до призначення зазначених вище препаратів. 

Об’єкт дослідження. Перебіг СС на фоні комплексного лікування з 
залученням бісопрололу, карведилолу та івабрадину. 

Предмет дослідження. Динаміка СС, якості життя, показників 
ішемічного пошкодження, електричної нестабільності серцевого м’яза, 
варіабельності серцевого ритму, нейрогуморальної регуляції, 
функціонального стану міокарда, коронарного резерву та вивчення 
прогнозу в пацієнтів зі СС під впливом комплексного лікування з 
залученням бісопрололу, карведилолу та івабрадину. 
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 Методи дослідження. Клініко-інструментальні і лабораторні: 
загальноклінічні - аналіз скарг, анамнезу захворювання, фізикального 
дослідження хворих, результатів ехокардіографії в М- та В-режимах, 
холтерівського моніторування електрокардіограми, велоергометрії, 
вивчення якості життя (ЯЖ) пацієнтів із використанням опитувальника SF-
36; лабораторні дослідження - визначення рівня маркерів ендотеліальної 
дисфункції (ендотеліну-1,Ет-1) та гомоцистеїну (Гц), основних біохімічних 
показників крові. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено, що 
в лікуванні пацієнтів зі СС використання бета-адреноблокаторів (β-АБ) та 
івабрадину як доповнення до базової терапії справляє позитивний ефект на 
показники ЯЖ хворих на СС. У ряді випадків (вплив на такі складові, як 
фізичне функціонування та самооцінка психічного здоров’я) івабрадин мав 
переваги перед бісопрололом і карведилолом. Встановлено, що вагоме 
збільшення парасимпатичної складової спектра при оцінці варіабельності 
серцевого ритму (ВСР) при проведенні холтерівського моніторування 
електрокардіограми (ХМ ЕКГ) частіше спостерігається на тлі прийому 
івабрадину. Виявлено сильний додатній кореляційний зв’язок між рівнем 
Ет-1 та ЧСС, а найбільш ефективне зниження цих показників досягається 
на фоні прийому саме івабрадину. Доведено, що використання 
призначених схем лікування призводило до зниження рівня 
гомоцистеїнемії в обстежених хворих; при цьому виявлено сильний 
додатній кореляційний зв’язок між рівнем гомоцистеїнемії, ішемічними 
змінами та симпатикотонією. Показано, що івабрадин володіє більш 
значним коригуючим впливом на прояви ендотеліальної дисфункції (ЕД), у 
порівнянні з бісопрололом і карведилолом. Показано, що підібране 
лікування справляє позитивний вплив на основні показники гемодинаміки 
в пацієнтів зі СС: суттєво поліпшується скоротлива функція міокарда, що 
проявляється зростанням загальної фракції викиду (ЗФВ) уже через місяць 
лікування. Продемонстровано, що пацієнти, які отримували додатково до 
базової терапії івабрадин, характеризувалися найбільшим зростанням 
толерантності до фізичного навантаження. 

Практичне значення одержаних результатів. У ході дослідження 
обґрунтована доцільність встановлення ЯЖ пацієнтів, досягнення більш 
економної роботи серця через зменшення ЧСС, міокардіальної ішемії (МІ), 
уповільнення надмірної симпатичної та посилення парасимпатичної 
активності, міокардіальної дисфункції, підвищення толерантності до 
фізичного навантаження, зниження рівнів Ет-1 та Гц. Доведена здатність 
івабрадину більш ефективно долати міокардіальну дисфункцію. 
Розроблена й апробована схема комплексного, диференційованого, 
патогенетично обґрунтованого лікування хворих на СС із застосуванням 
бісопрололу або карведилолу або івабрадину з урахуванням динаміки 
надмірної ЧСС та можливості її утримання на оптимальному для хворих на 
СС рівні (58 – 64 уд/хв). 
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Впровадження результатів дослідження. Основні результати 
дисертації впроваджені в практику профільних відділень Хмельницького, 
Чернівецького обласних клінічних кардіологічних диспансерів, Сумського 
обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, Івано-Франківської, 
Чернівецької міських клінічних лікарень, Дубівської районної лікарні 
Закарпатської області, Сторожинецької, Глибоцької ЦРЛ Чернівецької 
області, що підтверджено відповідними актами впроваджень. 

Дисертаційні дані впроваджені в навчальний процес кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб та кафедри внутрішньої медицини, 
фізичної реабілітації та спортивної медицини ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний університет»; кафедри сімейної та 
соціальної медицини та кафедри внутрішньої медицини післядипломної 
освіти медичного інституту Сумського державного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 
працею здобувача. Ним особисто проведено інформаційний пошук і аналіз 
літератури за темою. Здобувачем обрано напрямок, об’єкт і методи 
дослідження; сформульовано мету і завдання роботи. Самостійно 
здійснено підбір хворих, проведена їхня рандомізація, виконані необхідні 
методи клінічного, лабораторного та інструментального дослідження, 
статистична обробка результатів, їхній науковий аналіз. Сформульовані 
основні положення та висновки роботи, розроблені практичні 
рекомендації, здійснено впровадження в лікарську практику. У наукових 
працях, що опубліковані в співавторстві, участь здобувача є визначальною 
і полягає у виконанні літературного пошуку, клінічно-лабораторних 
досліджень, обробці й аналізі отриманих даних. Висновки та практичні 
рекомендації сформульовані у співпраці з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного 
дослідження оприлюднені на спільному засіданні наукової комісії 
Буковинського державного медичного університету, кафедр внутрішніх 
хвороб, Чернівецького обласного товариства терапевтів ім. акад. В.Х. 
Василенка, асоціації кардіологів Північної Буковини, на науково-
практичній конференції з міжнародною участю «Терапевтичні читання: 
сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 
(Івано-Франківськ, 2012), ХІІІ Національному конгресі кардіологів 
України (Київ, 2012), 95-й підсумковій науковій конференції 
професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного 
медичного університету (Чернівці, 2014), 96-й підсумковій науковій 
конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського 
державного медичного університету (Чернівці, 2015), науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: від 
досліджень до реалій клінічної практика ХХІ століття» (Харків, 2015), 
міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна медицина: 
актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку» (Одеса, 
2015), ХVІ Національному конгресі кардіологів України (Київ, 2015), 
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науково-практичній конференції з міжнародною участю «Превентивна 
медицина: реалії та перспектива» (Чернівці, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з 
яких п’ять статей, чотири з них - у наукових фахових виданнях України, 
одна – в іноземному журналі (Georgian Medical News), що належить до 
міжнародних науково-метричних баз (MEDLINE, SCOPUS), і 10 статей та 
тез – у матеріалах наукових конгресів, пленумів, конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 142 
сторінках основного тексту, містить 14 таблиць, 1 схему та ілюстрована 36 
рисунками. Робота складається зі вступу, огляду літератури, клінічної 
характеристики обстежених хворих та опису методик дослідження, 
чотирьох розділів результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення 
отриманих результатів, висновків та практичних рекомендацій, 13 
додатків. Список використаних джерел містить 257 літературних джерел, з 
яких 60 робіт кирилицею та 197 - латиницею. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал і методи. Дослідження ґрунтується на результатах 
обстеження 120 осіб, серед яких 90 хворих із діагнозом «ІХС. Стабільна 
стенокардія II / III функціонального класів (ФК)», які проходили 
стаціонарне лікування на базі державної комунальної установи «Міська 
клінічна лікарня №3» м. Чернівці. Групу контролю норми склали 30 
практично здорових осіб, на основі обстеження яких визначали параметри 
норм досліджуваних лабораторних, імуноферментних та інструментальних 
показників. 

Діагноз верифікували на підставі даних анамнезу, клінічного та 
лабораторного обстежень, відповідних змін на електрокардіограмах (ЕКГ) 
та при проведенні добового ХМ ЕКГ, ехокардіографії (ЕхоКГ) і 
велоергометрії (ВЕМ). Встановлення ФК СС здійснювали з урахуванням 
рекомендацій Канадського товариства кардіологів, результатів 
навантажувальних тестів (ВЕМ-проби) та добового моніторування ЕКГ 
(згідно з Протоколами МОЗ України, затвердженими в 2014 р.). 

За дизайном дослідження всіх обстежених хворих зі СС було 
розподілено на три групи, залежно від лікування, яке вони отримували. 
Так, усі пацієнти як базову терапію отримували ацетилсаліцилову кислоту 
(препарат аспірин, 100 мг на добу), розувастатин (препарат Мертеніл, 10 – 
20 мг на добу), нітрати за потребою. На додаток до базової терапії 
пацієнти групи І отримували бісопролол (препарат Конкор) у дозі 1,25 - 
7,5, середня добова доза – (5,41 ±1,36) мг/добу; групи ІІ - карведилол 
(препарат Коріол) у дозі 6,25-12,5, середня добова доза – (9,75±1,69) 
мг/добу; групи ІІІ – івабрадин (препарат Кораксан) у дозі 5-15, (9,81 ±2,13) 
мг/добу. 

Відбирали пацієнтів до груп, що аналізувалися, скринінговим 
методом. Розподіл за групами лікування проводили серед відібраних 
пацієнтів з урахуванням переносимості β-АБ. Так, до групи ІІІ було 



8  

відібрано пацієнтів, в яких терапія β-АБ протипоказана або призначення β-
АБ у максимально переносимих дозах не призвело до рекомендованого 
при стабільній ІХС зниження ЧСС до 60 за хв і менше. Наявність 
обмежень по призначенню β-АБ встановлювалася з медичної документації 
пацієнтів, даних анамнезу захворювання та спроб призначення відповідних 
препаратів шляхом титрування доз. 

Критеріями вилучення з дослідження були гострі запальні 
захворювання, загострення існуючих хронічних запальних захворювань 
серцево-судинної системи, гострий коронарний синдром з та без елевації 
сегмента ST, перенесений раніше гострий інфаркт міокарда (ГІМ), 
наявність ознак СН ІІБ і ІІІ стадії, порушення атріовентрикулярної 
провідності, блокади ніжок пучка Гіса, супутня патологія в стадії 
декомпенсації, тяжкі порушення опорно-рухового апарату, небажання 
пацієнта брати участь у дослідженні. 

Дизайном дослідження було передбачено проведення обстеження, 
яке охоплювало аналіз клінічних варіантів патології, що вивчалася, 
зокрема аналіз скарг, анамнезу захворювання та життя, оцінку динамічних 
змін ЕКГ, Ехо-КГ-дослідження в двох режимах (М- та В-), ВЕМ і ХМ ЕКГ, 
клініко-лабораторні та імуноферментні дослідження, оцінка якості життя 
пацієнтів за опитувальниками. Пацієнтів обстежували на момент 
поступлення і через місяць після призначеного лікування. Окрім того, 
через один рік було проведено Ехо-КГ дослідження та визначення 
віддаленого прогнозу з виявленням кінцевих точок захворювання. 

Реєстрацію ЕКГ проводили в 12 загальноприйнятих відведеннях зі 
швидкістю 50 мм/с у горизонтальному положенні хворого на 
електрокардіографі Юкард-200 (Україна) для виявлення ознак МІ: 
наявність депресії сегмента ST, інверсії зубця Т, поява блокади лівої ніжки 
пучка Гіса. 

Із метою виявлення і кількісної оцінки епізодів МІ та порушень 
серцевого ритму використано ХМ ЕКГ. Дане дослідження проводили 
впродовж 24 год із використанням портативної системи DiaCard, версія 
2.1.166 (фірми „Solvaig”, Угорщина). Обстеження здійснювали в перші дві 
доби на безмедикаментозному тлі та через один місяць отриманого 
пацієнтом лікування. У дні моніторування хворі вели щоденник, в якому 
відзначали фізичну активність, загальне самопочуття, психоемоційне 
навантаження, час прийому їжі та медикаментів.  

Задля оцінки внутрішньосерцевої гемодинаміки та структурно-
функціонального стану міокарда виконували ехокардіографічне 
обстеження за допомогою апарата “Sonix OP” (“Ultrasonix”, Канада) 
зранку, натще, спочатку в М-режимі, далі у В-режимі з використанням 
секторального сканування в 4-камерній проекції. 

ВЕМ проводили в положенні сидячи на велоергометрі з 
використанням велоергометричного комплексу «Кардіоплюс» (Україна), 
зранку, натще. Використана безперервнозростаюча методика. Після 
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кожного етапу навантаження реєстрували АТ та ЕКГ у 12 відведеннях на 
електрокардіографі Юкард-200 (Україна). 

Лабораторне обстеження охоплювало загальноклінічні дослідження 
(загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові з дослідженням 
вмісту калію, натрію, креатиніну, АлАТ, АсАТ, білірубіну, глюкози, 
загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів високої та низької 
густини, триацилгліцеринів за допомогою стандартних наборів фірми 
«SEPPIM S.A.S» (Zone Industrielle 61500 SEES, Франція). 

Вміст Ет-1 у сироватці крові визначали за допомогою двохетапного 
імуноферментного багатоступінчастого аналізу з використанням наборів 
«BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE» (GmbH&Co, Австрія), згідно 
методики виробника на імуноферментному аналізаторі “Stat Fax 303/plus” 
фірми «Awareness Technology Inc» (США) (сертифікований та 
метрологічно повірений); вміст Гц у сироватці крові - за допомогою 
імуноферментного багатоступінчастого аналізу з використанням наборів 
“Axis-Shield” (Великобританія), згідно методики виробника дворазово (у 
день прибуття й через один місяць лікування). 

Якість життя (ЯЖ) пацієнтів оцінювали за опитувальником «Health 
Status Survey» (SF-36), який складається з 36 пунктів, згрупованих у 8 
шкал: фізичне функціонування, рольова діяльність, тілесний біль, загальне 
здоров'я, життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і 
психічне здоров'я. 

Математичний аналіз отриманих результатів здійснювали з 
урахуванням середнього значення та стандартної похибки середнього 
значення. Достовірність кількісних показників визначена з застосуванням 
методу контролю «нульової гіпотези» із використанням t-критерію 
Стьюдента (достовірними вважали результати з показником р<0,05). 
Аналіз у двох залежних вибірках при нормальному розподілі масивів 
проводили з використанням парного t-критерію Стьюдента. При 
ненормальному розподілі масивів використовували t-критерій Вілкоксона. 

У двох незалежних вибірках при нормальному розподілі 
застосовували двовибірковий t-критерій Стьюдента, двох незалежних 
вибірках при ненормальному розподілі – U-критерій Вілкоксона. Із метою 
побудови системи математичного прогнозування проводили зіставлення 
корелятивних зв’язків із використанням тестів Спірмена й Пірсона та 
виведення математичної залежності між основними показниками, що 
вивчалися. Для оцінки терапевтичної ефективності лікування та 
прогностичної цінності результатів установлювали також динаміку 
відношення шансів [Odds ratio, (OR), 95% довірчий інтервал СІ, р]. Для 
математичного аналізу використано персональний комп’ютер РС Pentium 
III із використанням пакета статистичних програм «Statistica 8.0» і пакета 
статистичних функцій «Microsoft Excel». 

Результати та їх обговорення. Серед 90 пацієнтів із СС 70 (77,8%) 
осіб були чоловічої статі, 20 (22,2%) – жіночої. Середній вік обстежених 
пацієнтів складав (51,3±5,7) років (від 40 до 75 років). Пацієнти 
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характеризувалися тривалістю анамнезу ІХС у середньому (11,9±3,8) 
років. 

Ретельний збір анамнезу, вивчення наявної медичної документації та 
проведене об’єктивне обстеження показало, що в 26 (28,9 %) осіб 
спостерігалася артеріальна гіпертензія, у 15 (16,7 %) пацієнтів – хронічний 
бронхіт, у 7 (7,8 %) – хронічне обструктивне захворювання легень, у 9 (10 
%) хворих – цукровий діабет ІІ типу.  

Зіставлено антиішемічну дію бісопрололу, карведилолу та 
івабрадину за їхнім впливом на частоту та інтенсивність клінічних проявів 
стабільної ІХС, динаміку вживання нітропрепаратів та ЯЖ обстежених 
пацієнтів. На момент госпіталізації клінічні прояви стабільної ІХС були 
порівнювані в сформованих групах пацієнтів. 

У результаті проведеного лікування в усіх обстежених пацієнтів 
спостерігали позитивну динаміку щодо зменшення інтенсивності клінічних 
проявів захворювання. Так, кількість пацієнтів, які скаржилися на больові 
відчуття в ділянці серця різної інтенсивності, достовірно зменшилась у 
всіх трьох групах пацієнтів: на 47,37 % – у групі І (р<0,05), на 38,89 % – у 
групі ІІ (р<0,05), на 50 % – у групі ІІІ (р<0,05). Щодо кількості пацієнтів, 
які скаржилися на серцебиття, то найбільш відчутним ефект лікування був 
у групі ІІІ – зменшення на 72,73 % (р<0,05), хоча в двох інших групах 
результати також були вірогідними: група І – на 56,52 % (р<0,05), група ІІ 
– на 38,09 % (р<0,05). 

Кількість таблеток нітрогліцерину, які використовували пацієнти за 
добу, зменшилася на 68,85 % (р<0,05) у пацієнтів групи І, на 69,49 % 
(р<0,005) – у групі ІІ, на 68,25 % (р<0,05) – у групі ІІІ. 

Ми проаналізували зміни ЯЖ у пацієнтів, які брали участь у 
дослідженні, на фоні отриманого лікування (згідно даних опитувальника 
SF-36). Аналіз складових «фізичного компонента здоров’я» показав, що 
показник «загальний стан здоров’я» виразно зростав у пацієнтів усіх груп. 
Щодо показника «фізичне функціонування», то він також помітно 
збільшився у всіх сформованих групах, але в групі ІІІ ці зміни були 
найбільш вагомими і в кінці лікування помітно відрізнялися від 
аналогічних показників в групі І та групі ІІ (р<0,01).  

Щодо показника «рольове функціонування, зумовлене фізичним 
станом», то він значно зріс на тлі лікування в усіх обстежених пацієнтів 
(р<0,01). Аналіз показника «інтенсивність болю» засвідчив, що він, по 
аналогії з рештою показників, суттєво покращився в усіх трьох групах на 
фоні отриманого лікування (р<0,01). 

При аналізі психічного компоненту здоров’я виявлено, що показник 
«життєва активність» помітно збільшився на фоні проведеного лікування в 
усіх групах пацієнтів (р<0,01). Динаміка показника «рольове 
функціонування, зумовлене емоційним станом», змінювалася за час 
лікування так: показник вагомо зріс у пацієнтів усіх груп спостереження 
(р<0,01). Щодо показника «соціальне функціонування», то в процесі 
лікування не відбулося жодних змін у всіх групах. 
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Показник «психічне здоров’я» в процесі лікування збільшився у 
всіх групах обстежених пацієнтів (р<0,05). У групі ІІІ показник «психічне 
здоров’я» зріс найсуттєвіше і був значно більшим за аналогічні показники 
в групі І та групі ІІ (р1-3, 2-3<0,005). 

Наступним завданням нашого дослідження було проведення 
порівняльної оцінки впливу призначеної терапії хворих на СС за 
допомогою ХМ ЕКГ. На фоні терапії бісопрололом було досягнено 
зниження ЧСС на 10,92 %, карведилолом – на 4,92 %. Найбільшого 
зниження середньодобової ЧСС досягнено в пацієнтів, яким до базисного 
лікування введено івабрадин – на 19,23 %. Найменшу динаміку частотних 
показників діяльності серця спостерігали в пацієнтів групи ІІ, які 
приймали карведилол на додаток до базисної терапії. Отримані нами дані 
узгоджуються з роботами A. Feldman (2015), M. Guglin (2013), F. Custodis 
(2012). 

Нами виявлено, що суттєве зниження середньодобової ЧСС в 
обстежених пацієнтів групи ІІІ через місяць лікування не 
супроводжувалося зниженням артеріального тиску (АТ). Так, у пацієнтів 
групи І після проведеного лікування систолічний АТ (САТ) знизився на 
9,13 %, у групі ІІ – на 6,98 %, у пацієнтів групи ІІІ показники САТ 
залишалися практично без змін. 

За даними ХМ ЕКГ, зменшувалася кількість і тривалість епізодів  
міокардіальної ішемії (МІ). На тлі терапії бісопрололом у 36,67 % пацієнтів 
спостерігали зменшення частоти нападів стенокардії на 85,37 %, а в 63,33 
% пацієнтів напади ангінозного болю припинилися. При цьому середня 
тривалість епізодів больової ІМ (БІМ) достовірно зменшувалась із 
(10,42±1,98) до (1,65±1,05) хв (р<0,001-0,05), а середня тривалість 
безбольової ІМ (ББІМ) – із (12,01±4,68) до (2,27±1,57) хв (р<0,001-0,05). У 
30 % пацієнтів, які приймали карведилол, частота нападів стенокардії 
зменшилася на 78,56 %, а в 60 % пацієнтів – напади припинилися. При 
цьому середня тривалість БІМ зменшувалася з (8,36±1,07) до (2,19±1,48) хв 
(р<0,05), а середня тривалість нападів ББІМ зменшувалась із (9,20±4,19) до 
(1,97±1,76) хв (р<0,05). У 33,34 % пацієнтів, які приймали івабрадин, 
частота нападів зменшувалася на 76,33 % та в 66,67 % пацієнтів напади 
припинялися взагалі, а середня тривалість БІМ і ББІМ змінювалися 
відповідно з (8,79±1,63) до (2,11±098) хв (р<0,05) та з (10,64±2,12) до 
(2,19±0,88) хв (р<0,05). 

Результати дослідження показників ВСР загалом в обстежених 
пацієнтів із СС ІІ-ІІІ ФК до початку лікування вказували на підвищення 
тонусу симпатичної ланки вегетативної нервової системи, унаслідок чого 
виявлено зниження значення часових показників SDNN (на 67,34 %, 
р<0,001-0,05), SDANN (на 66,21 % р<0,001-0,05), rMSSD (на 29,43 %, 
р<0,001-0,05), pNN50 % (на 29,76 %, р<0,001-0,05), що свідчить про 
порушення модулювальних компонентів вегетативної нервової системи в 
бік дестабілізації. При первинному обстеженні хворих встановлено також 
зміни спектральних показників ВСР. Зафіксовано збільшення в 1,74 раза 



12  

коефіцієнта симпато-парасимпатичного балансу, у порівнянні з особами 
контрольної групи. При цьому виявлено достовірний прямий кореляційний 
зв’язок між ЧСС і величиною коефіцієнта LF/HF (r=0,55, р<0,05). 
Встановлено також зворотний кореляційний зв’язок між ЧСС і деякими 
часовими показниками ВСР – гMSSD (г = -0,47, при р < 0,05) та pNN 50 
(г=-0,51, при р <0,05). 

При визначенні в обстежених хворих рівнів Ет-1 і Гц встановлено 
їхнє достовірне підвищення, у порівнянні з показниками контролю норми, 
та прямий кореляційний зв’язок зі значенням коефіцієнта симпато-
парасимпатичного балансу LF/HF (r=0,25 та r=0,55, р<0,05 відповідно). 
Динаміка часових і спектральних показників ВСР проявилася зменшенням 
внеску парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи в 
регуляцію серцевої діяльності зі збільшенням рівня Гц. Залежно від 
вихідного рівня Гц у крові обстежених пацієнтів, виокремили хворих із 
низьким (<10 мкмоль/л), середнім (10–20 мкмоль/л) і високим (>20 
мкмоль/л) рівнем. Значення LF/HF, у порівнянні з показниками 
контрольної групи, було вищим в обстежених хворих на стабільну ІХС із 
низьким, середнім і високим рівнем Гц відповідно на 21,67 % (p<0,05), 
36,41 % (p<0,05), 79,46 % (p<0,05). Крім того, рівень Гц корелював із 
вираженістю ішемічних проявів в обстежених пацієнтів. Зафіксовано 
прогресивне збільшення сумарної тривалості ішемічних епізодів зі 
збільшенням рівня Гц. Найбільшу тривалість ішемічних змін спостерігали 
в підгрупі пацієнтів із рівнем Гц більш, ніж 20 мкмоль/л. 

Після проведеної терапії часові показники збільшувалися у всіх 
трьох обстежених групах. На фоні прийому бісопрололу у хворих 
встановлено збільшення SDNN на 46,27 % (р<0,001-0,05), на фоні - 
карведилолу на 46,31 % (р<0,001-0,05), івабрадину – на 55,79 % (р<0,001-
0,05) ,у порівнянні з вихідними величинами. Найбільшого наближення до 
показників контрольної групи досягнено в пацієнтів групи ІІІ –  
(99,83±8,28) мс. Спостерігали статистично достовірну різницю даного 
показника між групами хворих, які отримували карведилол та івабрадин – 
(81,56±7,32), у порівнянні з (99,83±8,28), р<0,001-0,05, після проведеного 
лікування. 

При аналізі спектральних показників після проведеної терапії 
встановлено достовірне збільшення загальної потужності спектра в усіх 
досліджуваних пацієнтів. Такі зміни відбулися за рахунок збільшення 
високочастотної складової спектра. На фоні прийому бісопрололу HF 
збільшився в 1,76 раза, на фоні прийому карведилолу – в 1,81 раза, на фоні 
прийому івабрадину – в 1,89 раза, відповідно. При цьому найбільшого 
наближення до показників контролю норми було досягнено в пацієнтів 
групи ІІІ, що свідчить про більш виражене підвищення активності 
парасимпатичного відділу на фоні прийому івабрадину. 

Під впливом використаного лікування відбулося зниження вмісту Ет-
1 у плазмі хворих у пацієнтів усіх трьох груп обстежених, проте 
достовірної різниці (р<0,001) вдалося досягти саме на фоні прийому 
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карведилолу та івабрадину, що також підтверджується роботами М.І. 
Лутая (2004), І.П. Катеренчука (2014). Найбільш виражену позитивну 
динаміку рівня Ет-1 зафіксовано у хворих групи ІІІ, яким до базового 
комплексу лікування введено івабрадин – вміст зменшився на 34,21 %, 
р<0,001). Отримані результати узгоджуються з виявленою достовірною 
позитивною кореляцією між ЧСС і рівнем Ет-1 (r=0,89; р<0,001). 

У хворих усіх груп рівень Гц знизився, порівняно з вихідними 
даними. Зафіксовано збільшення кількості хворих на 36,67 % (р<0,05) із 
рівнем концентрації Гц до 10 мкмоль/л у групі І, на 43,34 % (р<0,05) – у 
групі ІІ та на 46,67 % (р<0,05) – у групі ІІІ. Відповідно відбулося 
достовірне (р<0,05) зменшення кількості пацієнтів після проведеного 
курсу лікування в підгрупі з рівнем Гц від 10 до 20 мкмоль/л і в підгрупі з 
рівнем Гц>20мкмоль/л. 

Аналіз основних параметрів ЕхоКГ дослідження показав, що на 
початку лікування достовірних відмінностей між трьома сформованими 
групами виявлено не було, але дані різнилися від аналогічних показників у 
групі контролю норми. 

Через один місяць лікування проведено повторне ЕхоКГ 
дослідження в усіх трьох групах. Виявлено, що впродовж одного місяця на 
тлі призначеного лікування відбуваються такі зміни основних показників 
внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів із СС: показник кінцевого 
діастолічного розміру на тлі одного місяця лікування вірогідно не змінився 
(р>0,05); відбулося достовірне зменшення показника кінцевого 
систолічного розміру у всіх групах (p<0,05); достовірних змін показника 
кінцевого діастолічного об’єму у групах обстежених пацієнтів, при 
порівнянні з вихідними даними, виявлено не було (р>0,05); достовірне 
зниження кінцевого систолічного об’єму відбулося в пацієнтів усіх трьох 
груп (p<0,05). Встановлено вагоме зростання інтегрального показника 
скоротливості ЛШ – ЗФВ у пацієнтів груп І, ІІ та ІІІ (p<0,05). Причому, в 
осіб групи ІІІ позитивні зміни скоротливої здатності міокарда за 
показником ЗФВ були виражені більш чітко, порівняно з хворими групи І 
та ІІ, хоча дані суттєво не відрізнялися (p>0,05). 

Через один місяць спостереження всім обстеженим пацієнтам було 
рекомендовано продовжувати призначене лікування. Через один рік від 
початку дослідження пацієнти були повторно викликані на візит-
спостереження, під час якого проводилося Ехо-КГ обстеження з метою 
виявлення впливу призначеного лікування на основні гемодинамічні 
показники при тривалому спостереженні в пацієнтів зі СС. 

При порівнянні даних, отриманих на початку дослідження та через 
один рік лікування, виявлено вагомі зміни таких показників у групах: 
група І – зменшення КСО на 21,37 % (p<0,05) та збільшення показника 
ЗФВ на 7,76 % (p<0,05); група ІІ – зменшення КСО на 22,45 % (p<0,05), 
зростання ЗФВ на 5,97 % (p<0,05); група ІІІ – зменшення КСО на 26,67 % 
(p<0,05) та зростання інтегрального показника скоротливості ЛШ – ЗФВ на 
14,68 % (p<0,05). 
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Порівняння основних показників ВЕМ між групами на початку 
дослідження показало, що вони були цілком зіставними між собою, 
оскільки ніяких достовірних відмінностей між групами виявлено не було 
(р>0,05). Проаналізовано результати ВЕМ, яка була проведена всім 
пацієнтам через один місяць призначеного нами лікування. Щодо 
показника порогового навантаження, то він вагомо збільшився на фоні 
лікування в усіх трьох групах (р<0,05); причому в осіб групи ІІІ даний 
показник через один місяць лікування помітно відрізнявся від аналогічного 
показника в групі І та ІІ (р<0,05). Подібна закономірність спостерігалася й 
для показника відсотка досягненого навантаження до розрахункового, який 
помітно зріс у процесі лікування в усіх трьох групах пацієнтів (р<0,05). 

Аналіз показників величини зони ішемії після одного місяця 
лікування показав незаперечне поліпшення перебігу стабільної ІХС і 
зростання толерантності до фізичного навантаження за даними ВЕМ, що 
виражалося зменшенням значень показника ЕST у всіх трьох групах 
(р<0,05). Значення NST також суттєво зменшилося в процесі лікування в 
пацієнтів усіх трьох груп (р<0,05). Показник АST, аналогічно з 
попередніми показниками, достовірно зменшився в усіх трьох групах 
(р<0,05). 

Нами проаналізовано зміни показників, які характеризують 
толерантність до фізичного навантаження в усіх обстежених пацієнтів, 
згідно з призначеним лікуванням через один місяць. Виявлено, що в 
пацієнтів усіх груп відбувається збільшення загальної тривалості 
навантаження до появи ангінозного болю (хв), тривалості навантаження до 
появи депресії сегмента ST≥1 мм (хв), показника досягненої максимальної 
ЧСС (% від максимальної) та зменшення рівня максимального 
систолічного АТ (мм рт. ст.), причому в пацієнтів групи ІІІ, більшість 
даних вірогідно відрізнялися від групи І та ІІ (р<0,05). 

Із метою виявлення впливу на довготривалий прогноз (через 1 рік 
спостереження) призначеного лікування нами проаналізовані наступні 
показники: прихильність пацієнтів до лікування, розвиток ГІМ і випадків 
декомпенсації кровообігу, що зумовлювали необхідність госпіталізації 
хворого впродовж року спостереження, обчислення ймовірності 
досягнення пацієнтами кінцевої точки (виникнення ГІМ, розвиток 
нестабільної стенокардії (НС), необхідність у реваскуляризації, серцево-
судинна смерть) із використанням концепції відношення шансів і 
виділенням вагомих складових у прогресуванні захворювання (вік 
пацієнта, збільшення ЧСС вище 60 уд/хв, прихильність до лікування, 
наявність шкідливих звичок та підвищення рівня Ет-1 та Гц). 

Результати дослідження свідчать, що за період спостереження в 
цілому по групі спостереження померло 4 пацієнти (4,44 %). При 
спілкуванні з родичами померлих з’ясовано, що вони цілком припинили 
прийом усіх призначених препаратів. Аналіз даних досягнення пацієнтами 
досліджуваних груп кінцевих точок (серцево-судинна смерть, розвиток 
ГІМ, госпіталізація з приводу НС, потреба в реваскуляризації) показав, що 
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групи були зіставними за кількістю приступів НС та випадків серцево-
судинної смерті (дані між групами достовірно не відрізнялися). Щодо 
виникнення випадків ГІМ і потреби в реваскуляризації, то їхня кількість 
була достовірно нижчою в групі івабрадину. 

Проведено порівняльний аналіз динаміки відношення шансів OR у 
пацієнтів зі СС із ризиком розвитку ГІМ, НС, потреби в реваскуляризації 
та серцево-судинної смерті після 12 місяців лікування. 

Використання моделі однофакторного регресійного аналізу дозволяє 
зробити висновок, що ризик досягнення пацієнтами зі стабільною ІХС 
кінцевої точки збільшувався з віком наступним чином – на кожні наступні 
5 років після 50 приходилося зростання ризику досягнення кінцевої точки 
в 1,32 раза. Окрім того, шанс досягнути кінцеву точку збільшувався в 2,87 
раза зі зростанням ЧСС на кожні 10 уд/хв більше 60 уд/хв, у 5,89 раза при 
відмові від прийому призначеного лікування та в 2,12 раза при наявності в 
пацієнта шкідливих звичок, зокрема куріння (табл. 1). 

Таблиця 1 
Маркери досягнення пацієнтами зі стабільною стенокардією кінцевої 

точки впродовж 12 місяців спостереження  
Ознака Відношення шансів (95% ДІ) 

Вік, + 5 років (після 50) 1,32 (1,09 – 2,24) 
ЧСС, + 10 уд/хв (>60 уд/хв.) 2,87 (1,72 – 4,36) 
Прихильність до лікування 
(відмова) 

5,89 (2,61 – 10,34) 

Куріння 2,12 (1,18 – 4,32) 
 
Проаналізовано вплив підвищення рівня Гц та Ет-1 на досягнення 

пацієнтами зі СС кінцевої точки, тобто виникнення небажаних серцево-
судинних подій. Виявлено, що гіпергомоцистеїнемія збільшує ризик 
досягнення кінцевої точки в пацієнтів зі СС –  OR - 5,8 (CІ: 2,31-14,57; 
р<0,05). Аналогічна тенденція спостерігається і для рівня Ет-1: підвищення 
його значень призводить до зростання ризику виникнення кінцевої точки  
пацієнтів зі СС –  OR – 8,18 (CІ: 3,16-21,21; р<0,05). 

 
ВИСНОВКИ 

1. Стабільна стенокардія часто перебігає на фоні різноманітної 
супутньої патології, що обмежує використання стандартних схем терапії. 
Вплив на традиційні фактори ризику (артеріальну гіпертензію, 
гіперхолестеринемію, інсулінорезистентність тощо) не дає очікуваного 
терапевтичного ефекта. Ефективна корекція надмірної частоти серцевих 
скорочень у хворих на стабільну стенокардію з проявами міокардіальної 
дисфункції, зниженням коронарного резерву за наявності ендотеліального 
дисбалансу відкриває нові перспективи та можливості впливу на 
тривалість і якість життя хворих зі стабільною ІХС. У зв’язку з цим 
актуальним залишається пошук методів диференційованої фармакотерапії 
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та об’єктивізації призначеного лікування хворих зі стабільною 
стенокардією. 

2. У лікуванні стабільної ішемічної хвороби серця використання 
бета-адреноблокаторів та івабрадину як доповненнями до базової терапії 
справляє позитивний ефект на показники якості життя пацієнтів, а в ряді 
випадків (вплив на фізичне функціонування (+57,23 % (р<0,01)) та 
психічне здоров’я (+31,25 % (р<0,005)) івабрадин мав переваги перед 
бісопрололом і карведилолом (р<0,01). 

3. Позитивна динаміка перебігу стабільної ішемічної хвороби серця 
свідчить про поліпшення електрофізіологічних властивостей міокарда та 
збільшення його антиішемічної стійкості. Аналіз динаміки показників 
Холтерівського моніторування ЕКГ під впливом проведеного лікування 
показав порівнюваний ефект досліджуваних препаратів щодо зменшення 
проявів ішемії міокарда у вигляді вірогідного зменшення кількості та 
тривалості ішемічних епізодів (р<0,001–0,05). 

4. Збільшення парасимпатичної складової спектра при оцінці 
варіабельності серцевого ритму найбільш виражене в пацієнтів, які 
отримували івабрадин (+53,43 %, р<0,05). Встановлено додатній сильний 
кореляційний зв’язок між рівнем ендотеліну-1 та частотою серцевих 
скорочень (r=0,89; р<0,001). Найбільш ефективне зниження частоти 
серцевих скорочень та рівня ендотеліну-1 спостерігається на фоні прийому 
івабрадину (-34,21 %, р<0,001). Використання призначених схем лікування 
призводило до зниження рівня гомоцистеїнемії в обраного контингенту 
хворих, при цьому виявлено прямий кореляційний зв’язок між динамікою 
рівня гомоцистеїнемії та ішемічних змін, гіперадренергією (r=0,55, 
р<0,05). 

5. Лікування бісопрололом, карведилолом або івабрадином 
справляє позитивний вплив на основні показники гемодинаміки в пацієнтів 
зі стабільною стенокардією, відбувається вірогідне поліпшення 
скоротливої функції міокарда, що проявляється зростанням загальної 
фракції викиду в усіх досліджуваних групах уже через місяць лікування 
(р<0,05). Через один рік ці зміни стають ще виразнішими, причому 
оптимальна динаміка спостерігається на тлі прийому івабрадину 
(збільшення фракції викиду на 14,52 % (p<0,05) від вихідного рівня). 

6. Порівняння показників велоергометрії, проведеної на початку 
дослідження та через один місяць лікування, показав достовірне 
поліпшення показників коронарного резерву в усіх трьох групах 
обстежених пацієнтів (р<0,05). Хворі, які отримували в доповнення до 
базової терапії івабрадин, характеризувалися найбільшим зростанням 
толерантності до фізичного навантаження, що обумовлено найсуттєвішим 
контролем частоти серцевих скорочень під впливом івабрадину. 

7. У пацієнтів трьох груп, які порівнювалися, з однаковою частотою 
розвивалася серцево-судинна смерть і нестабільна стенокардія. Що ж до 
випадків розвитку інфаркту міокарда та потреби в реваскуляризації, то 
їхня кількість була достовірно меншою в пацієнтів, які додатково до 
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базової терапії отримували івабрадин. Прогноз пацієнтів зі стабільною 
ішемічною хворобою серця через один рік лікування, перш за все, 
залежить від їхньої прихильності до лікування (OR - 5,89 (CI: 2,61-10,34), 
зменшення вираженості тахікардії (OR – 2,87 (CI: 1,72-4,36), а також від 
рівня ендотеліну-1 (OR – 8,18 (CІ: 3,16-21,21; р<0,05)) та гомоцистеїну (OR 
- 5,8 (CІ: 2,31-14,57; р<0,05)). 

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Із метою об’єктивізації оцінки перебігу стабільної ішемічної хвороби 
серця та призначених схем лікування окрім методів, прописаних у 
протоколах ведення пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, 
доцільним є проведення наступних обстежень: 

- добове моніторування електрокардіограми з оцінкою варіабельності 
серцевого ритму; 

- визначення рівнів ендотеліну-1 та гомоцистеїну в сироватці крові; 
- оцінка якості життя пацієнтів із використанням опитувальника SF-36. 
2. Івабрадину слід надавати перевагу як антиішемічному засобу в 

пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця у випадку переважання 
симпатичної складової спектру при оцінці варіабельності серцевого ритму 
та з вираженими проявами ендотеліальної дисфункції (підвищенні рівня 
ендотеліну-1 та гомоцистеїну), двічі на добу, в індивідуально підібраній 
дозі.  

3. Для оцінки ефективності призначеного лікування необхідним є 
дослідження шансів (OR при 95% CI) досягнення пацієнтами кінцевих 
точок (серцево-судинна смерть, розвиток інфаркту міокарда, госпіталізація 
з приводу нестабільної стенокардії, потреба в реваскуляризації). 

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Широкова С. В. Вплив бісопрололу, карведилолу та івабрадину на 
показники варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із стабільною 
стенокардією / С. В. Широкова, Т. О. Ілащук, І. В. Окіпняк // Клінічна та 
експериментальна патологія. – 2015. – Т. 14, № 1 (51). – С. 193 – 196. 
(Здобувач брала участь у лікуванні та обстеженні хворих, самостійно 
проводила аналіз клінічного перебігу захворювання. Співавтори проф. 
Ілащук Т.О. та доц.Окіпняк І.В. надавали консультативну допомогу). 
2. Широкова С. В. Сравнительная эффективность использования бета-
адреноблокаторов и блокаторов If-каналов у больных стабильной 
стенокардией / С.В. Широкова, Т. А. Илащук, И. В. Окипняк // Georgian 
Medical News. – 2015. - № 3 (240). – С. 25 – 28. (Здобувач брала участь у 
лікуванні та обстеженні хворих, самостійно проводила аналіз клінічного 
перебігу захворюванн. Співавтори проф. Ілащук Т.О. та доц. Окіпняк І.В. 
надавали консультативну допомогу). 
3. Ілащук Т. О. Вплив базової антиішемічної терапії на стан 
гемодинаміки у пацієнтів із стабільною хворобою коронарних артерій / Т. 
О. Ілащук, С. В. Широкова, І. В. Окіпняк // Буковинський медичний вісник. 
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– 2015. - Т. 19, № 2 (74). – С. 85 – 87. (Здобувач брала участь у лікуванні 
та обстеженні хворих, самостійно проводила аналіз клінічного перебігу 
захворюванн. Співавтори проф. Ілащук Т.О. та доц. Окіпняк І.В. надавали 
консультативну допомогу). 
4. Широкова С. В. Вплив комплексного лікування з включенням у 
схему бета-блокаторів або інгібітора If-каналів на клінічний перебіг 
стабільної стенокардії (оцінка якості життя пацієнтів) / С. В. Широкова, Т. 
О. Ілащук // Клінічна та експериментальна патологія. – 2015. – Т. 14, № 2 
(52). – С. 231 – 235. (Здобувач брала участь у лікуванні та обстеженні 
хворих, самостійно проводила аналіз клінічного перебігу захворювання. 
Співавтор проф. Ілащук Т.О. надавала консультативну допомогу). 
5. Широкова С. В. Порівняльна ефективність і вплив β-
адреноблокаторів та івабрадину на показники систолічної функції лівого 
шлуночка у пацієнтів зі стабільною стенокардією / С. В. Широкова // 
Буковинський медичний вісник. – 2015. - Т. 19, № 3 (75). – С. 214 – 217. 
6. Вікові особливості змін артеріального тиску за умов дії стрес-
факторів у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця / Т. О. 
Ілащук, В. В. Маркевич, І. І. Ілащук, С. В. Широкова // Матеріали XIІІ 
Національного конгресу кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 р.). 
- Український кардіологічний журнал. – 2012. – Додаток 1. – С. 91 – 92. 
(Здобувач брала участь у лікуванні та обстеженні хворих, самостійно 
проводила аналіз клінічного перебігу захворювання. Співавтори надавали 
консультативну допомогу). 
7. Ознаки електричної нестабільності шлуночків та міокардіальної 
ішемії у пацієнтів зі стабільною стенокардією / Т. О. Ілащук, С. В. 
Широкова, І. І. Ілащук, І. В. Окіпняк // Матеріали науково-практичної 
конф. з міжнародною участю: "Терапевтичні читання: сучасні аспекти 
діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів" (Івано-
Франківськ, 4-5 жовтня 2012 р.). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 71. 
(Здобувач брала участь у лікуванні та обстеженні хворих, самостійно 
проводила аналіз клінічного перебігу захворювання. Співавтори надавали 
консультативну допомогу). 
8. Широкова С. В. Вплив івабрадину на варіабельність серцевого ритму 
у хворих з ішемічною хворобою серця / С. В. Широкова // Матеріали 95-ї 
підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу 
Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 17, 19, 24 
лютого 2014 р.). – м. Чернівці: БДМУ, 2014. – С. 101. 
9. Ілащук Т. О. Клінічні аспекти застосування розувастатину в 
пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця / Т. О. Ілащук, С. В. 
Широкова // Матеріали 96-ї підсумкової наукової конференції 
професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного 
медичного університету (Чернівці, 16, 18, 23 лютого 2015 р.). – м. 
Чернівці: БДМУ, 2015.  – С. 89 - 90. (Здобувач брала участь у лікуванні та 
обстеженні хворих, самостійно проводила аналіз клінічного перебігу 
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захворювання, проф. Ілащук брала участь у підготовці матеріалів до 
друку). 
10. Порівняльна ефективність застосування бета-адреноблокаторів та 
інгібітора If-каналів івабрадину у пацієнтів зі стабільною стенокардією / Т. 
О. Ілащук, С. В. Широкова, І. В. Окіпняк : матеріали науково-практичної 
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досліджень до реалій клінічної практики ХХІ століття» (Харків, 23 - 24 
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та обстеженні хворих, самостійно проводила аналіз клінічного перебігу 
захворювання, співавтори надавали консультативну допомогу). 
11. Широкова С. В. Вплив бета-адреноблокаторів та івабрадину на 
віддалений прогноз у пацієнтів зі стабільною стенокардією (через один рік 
спостереження) / С. В. Широкова // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасна медицина: актуальні проблеми, шляхи 
вирішення та перспективи розвитку» (Одеса, 7 – 8 серпня 2015 р.). - Одеса, 
2015. – С. 88 – 92. 
12. Широкова С. В. Порівняльна ефективність і вплив бета-
адреноблокаторів та івабрадину на показники толерантності до фізичного 
навантаження та коронарний резерв у пацієнтів зі стабільною 
стенокардією / С. В. Широкова // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасна медицина: актуальні проблеми, шляхи 
вирішення та перспективи розвитку» (Одеса, 7 – 8 серпня 2015 р.). - Одеса, 
2015. – С. 93 – 97. 
13. Ілащук Т. О. Вплив комплексного лікування з включенням у схему 
бета-блокаторів або інгібітора іf-каналів на клінічний перебіг стабільної 
стенокардії/ Т. О. Ілащук, С. В. Широкова // Матеріали XVI Національного 
конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2015 р.). - Український 
кардіологічний журнал. 2015. – Додаток 1. – С. 93 – 94. (Здобувач брала 
участь у лікуванні та обстеженні хворих, самостійно проводила аналіз 
клінічного перебігу захворювання, проф. Ілащук Т.О. брала участь у 
підготовці матеріалів до друку).  
14. Дослідження варіабельності серцевого ритму та проявів 
ендотеліальної дисфункції у пацієнтів зі стабільною стенокардією / С. В. 
Широкова, Т. О. Ілащук, І. В. Окіпняк, Н. М. Малкович // Матеріали XVI 
Національного конгресу кардіологів України, Київ, 23-25 вересня 2015 р. - 
Український кардіологічний журнал. – 2015. – Додаток 1. – С. 103. 
(Здобувач брала участь в лікуванні та обстеженні хворих, самостійно 
проводила аналіз клінічного перебігу захворювання, співавтори надавали 
консультативну допомогу). 
15. Широкова С. В. Віддалений прогноз у пацієнтів зі стабільною 
стенокардією: вплив бета-блокаторів та івабрадину / С. В. Широкова, Т. О. 
Ілащук // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 
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лікуванні та обстеженні хворих, самостійно проводила аналіз клінічного 
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перебігу захворювання, проф. Ілащук Т.О. брала участь у підготовці 
матеріалів до друку). 

 
АНОТАЦІЯ  

 Широкова С.В. Порівняльна ефективність застосування бета-
адреноблокаторів та інгібітора Іf-каналів івабрадину у пацієнтів зі 
стабільною стенокардією. - Рукопис. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія. – ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 
2015. 

У 90 пацієнтів зі стабільною стенокардією та 30 практично здорових 
осіб (контроль) норми були використані методи - електрокардіографія, 
ехокардіографія, добове моніторування електрокардіограми, 
велоергометрія, імуноферментний аналіз, оцінка якості життя). На основі 
порівняння ефективності застосування бета-адреноблокаторів бісопролола 
і карведилола та інгібітора Іf-рецепторів івабрадину встановлено 
підвищення ефективності лікування пацієнтів зі стабільною стенокардією, 
а саме: позитивний вплив на показники якості життя пацієнтів; виражену 
антиішемічну дію препаратів; зниження рівня гомоцистеїну та ендотеліну-
1 в обстежених хворих на тлі призначеного лікування, поліпшення 
скорочувальної функції міокарда; підвищення толерантності до фізичного 
навантаження та покращення віддаленого прогнозу. 
 Ключові слова: стабільна стенокардія, частота серцевих скорочень, 
ішемія міокарда, бета-адреноблокатори, івабрадин, якість життя. 

 
АННОТАЦИЯ  

 Широкова С.В. Сравнительная эффективность использования 
бета-адреноблокаторов и ингибитора If-каналов ивабрадина у 
пациентов со стабильной стенокардией. - Рукопись. 
 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.11 - кардиология. – Ивано-Франковский 
национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 
2015. 

С целью повышения результативности лечения пациентов со 
стабильной стенокардией на основании сравнения эффективности 
использования бета-адреноблокаторов бисопролола и карведилола и 
ингибитора  If-каналов ивабрадина путем изучения их влияния на 
клиническое течение заболевания, качество жизни таких пациентов, 
показатели суточного мониторирования електрокардиограммы, 
функциональное состояние миокарда, толерантность к физической 
нагрузке, нейрогуморальные показатели и отдаленный прогноз 
обследовано 90 пациентов со стабильной стенокардией и 30 практически 
здоровых людей группы контроля нормы с использованием клинико-
диагностического комплекса (электрокардиография, эхокардиография, 
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суточное мониторирование электрокардиограммы велоэргометрия, 
иммуноферментный анализ, оценка качества жизни).  

Согласно дизайну исследования все пациенты были разделены на 
три группы, в  зависимости от лечения, которое они получали. В качестве 
базисной терапии все пациенты принимали ацетилсалициловую кислоту 
(100 мг в сутки), розувастатин (10 – 20 мг в сутки), нитраты при 
необходимости. В дополнении к базисной терапии пациенты группы І 
получали бисопролол (препарат Конкор), средняя  суточная доза – (5,41 
±1,36) мг/сутки; группы ІІ - карведилол (препарат Кориол), средняя 
суточная доза – (9,75±1,69) мг/сутки; группы ІІІ – ивабрадин (препарат 
Кораксан), средняя  суточная доза – (9,81 ±2,13) мг/сутки. 

Проведенные пациентам обследования состояли из тщательного 
анализа клинических проявлений изучаемой  патологии, оценки качества 
жизни с использованием опросника SF-36, кроме того проанализированы 
результаты специальных лабораторных (биохимическое исследование 
крови, определение уровня эндотелина-1 и гомоцистеина), 
инструментальных методов исследования. Все обследования проводились 
в первые сутки поступления пациента в стационар и через один месяц 
приема назначенного лечения. Эхокардиографическое исследование 
проводилось также через 12 месяцев паралельно с изучением конечних 
точек заболевания. 

Установлено, что в лечении пациентов со стабильной стенокардией 
использование бета-адреноблокаторов и ивабрадина как дополнения к 
базисной терапии оказывает положительный эффект на показатели 
качества жизни больных со стабильной стенокардией. В ряде случав 
(влияние на такие составляющие, как физическое функционирование и 
самооценка психического здоровья) ивабрадин имел преимущества перед 
бисопрололом и карведилолом. 

Выявлено, что положительная динамика течения стабильной 
ишемической болезни сердца свидетельствует об улучшении 
электрофизиологических свойств миокарда и увеличении его 
антиишемической стойкости.  Анализ динамики показателей 
Холтеровского мониторирования ЭКГ под влиянием проведенного 
лечения показал сопоставимый эффект исследуемых препаратов 
относительно проявлений ишемии миокарда в виде достоверного 
уменьшения количества и длительности ишемических эпизодов. 

Установлено, что существенное увеличение парасимпатической 
составляющей спектра в оценке вариабельности сердечного ритма при 
проведении суточного мониторирования электрокардиограммы чаще 
наблюдается на фоне приема ивабрадина. 

Обнаружена сильная положительная корреляционная связь между 
уровнем эндотелина-1 и частотой сердечных сокращений, а наиболее 
эффективное снижение этих показателей достигается на фоне приема 
именно ивабрадина.   
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Доказано, что использование назначенных схем лечения приводило к 
снижению уровня гомоцистеинэмии у обследованных больных; при этом 
обнаружена сильная положительная корреляционная связь между уровнем 
гомоцистеинемии, ишемическими изменениями и симпатикотонией. 
Продемонстрировано, что ивабрадин обладает более значительным 
коррегирующим влиянием на проявления эндотелиальной дисфункции, в 
сравнении с бисопрололом и карведилолом. 

Показано, что подобранное лечение оказывает положительное 
влияние на основные показатели гемодинамики у пациентов со стабильной 
стенокардией: существенно улучшается сократительная функция 
миокарда, что проявляется увеличением общей фракции выброса уже 
через месяц лечения. Через один год эти изменения стают еще более 
выразительными, причем оптимальная динамика наблюдается на фоне 
приема ивабрадина. 

Сравнение показателей велоэргометрии, проведенной в начале 
исследования и через один месяц лечения, показало достоверное 
улучшение показателей коронарного резерва во всех трех группах 
обследованных пациентов. Доказано, что пациенты, которые получали 
дополнительно к базовой терапии ивабрадин, характеризовались 
наибольшим ростом толерантности к физической нагрузке, за счет 
наиболее существенного контроля частоты сердечных сокращений под 
влиянием ивабрадина. 

Обнаружено, что у пациентов трех сравниваемых групп с 
одинаковой частотой розвивалась сердечно-сосудистая смерть и 
нестабильная стенокардия. Касательно случав развития инфаркта миокарда 
и необходимости реваскуляризации, то их количество было достоверно 
менше у пациентов, которые дополнительно к базовой терапии получали 
ивабрадин.  Прогноз пациентов со стабильной стенокардией через один 
год лечения, прежде всего, зависит от их приверженности лечению, 
уменьшения выраженности тахикардии, а также от уровня эндотелина-1 и 
гомоцистеина. 
 Ключевые слова: стабильная стенокардия, частота сердечных 
покращений, ишемия миокарда, бета-адреноблокаторы, ивабрадин, 
качество жизни. 
 

ANNOTATION  
 Shyrokova S.V. Comparative Efficacy of β-Blockers and Inhibitor of 
If-Channels Ivabradin Administration in Patients With Stable Stenocardia. 
- Manuscript. 
 Dissertation on competition of the Candidate of Medical Sciences degree 
in the speciality 14.01.11 - cardiology. – Ivano-Frankivsk national medical 
university, Ministry of Public Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2015. 
 In 90 patients with stable stenocardia and 30 practically healthy people 
(control group) the methods of investigation were used - electrocardiogram, 
echocardiogram, daily monitoring of electrocardiogram, veloergometry, 
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immunoenzyme assay, estimation of life quality.  By means of comparison of β-
blockers bisoprolol, carvedilol and If-receptors inhibitor ivabradin efficacy was 
found the increasing of treatment efficacy in patients with stable stenocardia, 
basing on positive influence on life quality indices of patients; marked 
antyischemic action of remedies; decrease of homocysteine and endotheline-1 
levels in examined patients at the background of prescribed treatment; 
improvement of contractile function of myocardium; increase of tolerance to 
physical loading and improvement of late term prognosis.   
 Key words: stable stenocardia, heart rate, myocardial ischemia, beta-
adrenoblockers, ivabradin, quality of life.  
 
 

ПЕРЕЛІК  УМОВНИХ  ПОЗНАЧЕНЬ 
 

АТ 
β-АБ 
ББІМ 
БІМ 
ВЕМ 
ВСР 
ГІМ (ІМ) 
Гц 
ЕД 
ЕКГ 
Ет-1 
ЕхоКГ 
ЗФВ 
ІХС 
КДР 
КСР 
ЛШ 
МІ 
НС 
САТ 
СН 
СС 
ТЗСЛШ 
ФК 
ХМ ЕКГ 
ЧСС 
ЯЖ 
AST 
EST 
LF/HF 
NST 

– артеріальний тиск 
– бета-адреноблокатор 
– безбольова ішемія міокарда 
– больова ішемія міокарда 
– велоергометрія 
– варіабельність серцевого ритму 
гострий інфаркт міокарда (інфаркт міокарда) 
– гомоцистеїн 
–ендотеліальна дисфункція 
– електрокардіографія 
– ендотелін-1 
– ехокардіографія 
– загальна фракція викиду 
– ішемічна хвороба серця 
– кінцевий діастолічний розмір 
– кінцевий систолічний розмір 
– лівий шлуночок 
– міокардіальна ішемія 
– нестабільна стенокардія 
– систолічний артеріальний тиск 
– серцева недостатність 
– стабільна стенокардія 
– товщина задньої стінки лівого шлуночка 
– функціональний клас 
– Холтерівське моніторування ЕКГ 
– частота серцевих скорочень 
– якість життя 
– середнє зміщення сегмента ST 
– сумарне зміщення сегмента ST 
– коефіцієнт симпато-парасимпатичного балансу 
– кількість відведень з ознаками ішемії 
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OR 
pNN50 
 
rMSSD 
SDNN 
 

– відношення шансів 
– відсоток послідовних інтервалів NN, різниця між якими 
   перевищує 50 мс 
– стандартне відхилення різниці послідовних інтервалів NN 
– стандартне відхилення величин нормальних інтервалів  
   NN протягом 24 год 
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