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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Хронічна серцева недостатність (ХСН) залишається 

актуальною медико-соціальною проблемою в усьому світі (Вакалюк І.П., 2017). 

ХСН є найбільш частим і серйозним ускладненням серцево-судинних 

захворювань, яке призводить до стійкої втрати працездатності та значного 

скорочення тривалості та якості життя хворих. За даними національних реєстрів 

європейських країн та епідеміологічних досліджень показник поширеності ХСН 

серед дорослого населення становить від 2 до 5% і зростає пропорційно до віку, а 

в осіб віком понад 70 років він становить від 10 до 20 %. Про серйозність 

прогнозу клінічно маніфестованої  ХСН свідчить те, що приблизно половина 

таких хворих помирають упродовж 4 років (ESC Guidelines for the diagnosis and 

treatment of acute and chronic heart failure 2016). Дані національного «зрізу» щодо 

ХСН (2011), який охопив 2820 пацієнтів із різних регіонів України, підтвердили 

важливу роль ішемічної хвороби серця (ІХС) як її етіологічного чинника (68 % 

мали стенокардію, 72 % перенесли інфаркт міокарда), а також продемонстрували 

вельми значну роль артеріальної гіпертензії як потенційного етіологічного 

чинника ХСН у нашій країні (Воронков Л.Г., 2012). У пацієнтів із ХСН (як 

госпіталізованих, так і амбулаторних) більшість летальних випадків зумовлені 

серцево-судинними причинами – переважно раптовою смертю та прогресуванням 

СН (Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування 

хронічної серцевої недостатності, 2017). 

Протягом багатьох десятирічь активно вивчається систоло-діастолична 

функція лівого шлуночка (ЛШ) при серцевій недостатності (СН), яка при ІХС, 

артеріальній гіпертензії в переважній більшості випадків порушена. У теперішній 

час найбільш ефективним методом діагностики структурно-функціональних змін 

в міокарді при серцево-судинних захворюваннях являється  ехокардіографічне 

(ехоКГ) дослідження (Рекомендації Асоціації кардіологів України з лікування 

хронічної серцевої недостатності у дорослих, 2017). Важливе місце у розвитку 

ХСН відводиться порушенню функції ендотелію. Вважається, що у нормі основна 

роль в регуляції функцій серцево-судинної системи належить ендотеліальній 

синтазі оксиду азоту (eNOS), яка вперше була виявлена в ендотелії судин, а потім 

у міокарді, ендокарді, гладеньких м’язах, тромбоцитах і деяких інших тканинах 

(Жарінова В.Ю., 2013). 

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

фрагментом комплексної науково-дослідної теми кафедри внутрішньої медицини 

№3 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 

"Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними й структурно-

функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних 

захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції", № 

держреєстрації 0114U007197. Здобувач є  виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження - підвищення ефективності лікування хворих із ХСН 

ішемічного ґенезу на підставі вивчення особливостей маркерів дисфункції 

ендотелію, ремоделювання та систоло-діастолічної функції ЛШ. 
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Завдання  дослідження 

1.Оцінити характер структурно-функціональних показників ремоделювання 

ЛШ у хворих із ХСН ішемічного ґенезу різного ступеня вираженості за даними 

ехоКГ в М-, В- режимах та допплеркардіографії.  

2.Оцінити стан ендотеліальної функції судин у хворих із ХСН ішемічного 

ґенезу у залежності від величини фракції викиду (ФВ) ЛШ, варіанту структурно-

геометричного ремоделювання ЛШ за результатами визначення вмісту еNOS, 

нітратів та нітритів у сироватці крові. 

3.Визначити патогенетичні взаємозв’язки між ендотеліальними 

показниками і параметрами ремоделювання ЛШ та предиктори прогресування 

ХСН у хворих із стабільною ІХС.    

4.Оцінити вплив L-аргініну гідрохлориду на перебіг ХСН ішемічного ґенезу 

за результатами  визначення вмісту еNOS, нітратів та нітритів крові, їхнього 

сумарного рівня.  

5.Розробити алгоритм лікування хворих із ХСН ішемічного ґенезу з 

застосуванням L-аргініну гідрохлориду. 

Об’єкт дослідження: ХСН при стабільній ІХС. 

Предмет  дослідження: структурно-функціональний стан ЛШ; ендотеліальна 

функція (рівень еNOS, а також вміст нітратів та нітритів у сироватці крові); 

патогенетичні взаємозв’язки між ендотеліальними показниками і параметрами 

ремоделювання ЛШ, встановлення предикторів прогресування ХСН та 

ефективності лікування протягом 6 місяців. 

Методи дослідження: загально-клінічні, імуноферментні (вміст метаболітів 

нітроген монооксиду,  вміст еNOS), інструментальні (електрокардіографія (ЕКГ), 

вивчення структурно-функціональних показників внутрішньосерцевої 

гемодинаміки, систолічної та діастолічної дисфункції ЛШ методом ехоКГ в М-, 

В-режимах та допплеркардіографії), тест з шестихвилинною ходою, статистичні. 

Наукова новизна результатів дослідження. Уперше проведено порівняльну 

характеристику клініко-патогенетичних механізмів розвитку і прогресування 

ХСН ішемічного ґенезу з різною величиною ФВ ЛШ на основі комплексного 

вивчення ендотеліальних вазодилататорів, ремоделювання ЛШ та систоло-

діастолічної дисфункції. Показано, що ХСН ішемічного ґенезу супроводжується 

змінами ендотеліальної функції, прояви якої прямо пов’язані зі структурно-

функціональними змінами міокарда ЛШ серця та тяжкістю ХСН. Зміни 

ендотеліальної функції проявляються зниженням вмісту в сироватці крові рівнів 

концентрацій eNOS, нітратів та нітритів відповідно до ступеня тяжкості ХСН 

ішемічного ґенезу. Визначено, що при розвитку ХСН ішемічного ґенезу зі 

збереженою ФВ ЛШ виникають порушення діастолічної дисфункції міокарда 

ЛШ, які обумовлені розвитком концентричної гіпертрофії міокарда. Розвиток 

ексцентричної гіпертрофії міокарда ЛШ супроводжується приєднанням 

систолічної дисфункції міокарда та суттєвим зниженням рівнів ендотеліальних 

вазодилататорів, тобто рівні еNOS, нітратів та нітритів у сироватці крові 
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зменшуються зі збільшенням тривалості і наростання симптомів ХСН, а 

структурно-функціональні показники роботи серця погіршуються. 

 Уперше встановлено кореляційні взаємозв’язки і залежність показників 

порушень ендотеліальної дисфункції (ЕД) зі структурно-функціональними 

змінами ЛШ, параметрами гемодинаміки у хворих із ХСН ішемічного ґенезу. 

Встановлено зворотний зв'язок між збільшенням порожнин серця, зниженням 

інотропної функції ЛШ та низьким рівнем еNOS у сироватці крові, тобто, чим 

менший вмісту у сироватці крові еNOS, тим більші порожнини серця, і чим 

вищий рівень еNOS у сироватці крові, тим краща інотропна функція ЛШ.  

Розроблений алгоритм лікування хворих із ХСН ішемічного ґенезу з 

застосуванням L-аргініну гідрохлориду шляхом корекції ендотеліальної та 

міокардіальної дисфункцій ЛШ. Показано, що корекція ЕД у хворих із ХСН 

ішемічного ґенезу з різною величиною ФВ ЛШ з застосуванням L-аргініну 

гідрохлориду супроводжується покращенням клінічних проявів ХСН та 

підвищенням рівнів ендотеліальних вазодилататорів. 

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтована необхідність 

визначення рівнів нітратів та нітритів, еNOS у сироватці крові у хворих із ХСН 

ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ. Визначення змін 

концентрацій eNOS, нітратів та нітритів у сироватці крові дозволяє поліпшити 

оцінку ступеня тяжкості ХСН та використовувати як критерій погіршення 

показників внутрішньосерцевої гемодинаміки та прогресування ХСН ішемічного 

ґенезу. Визначення рівня eNOS, нітратів та нітритів у сироватці крові дозволяє 

уточнити патоґенез розвитку систоло-діастолічної дисфункції ЛШ у хворих із 

ХСН ішемічного ґенезу. У пацієнтів із ХСН ішемічного ґенезу рівень еNOS у 

сироватці крові менше 401,20 пг/мл вважати граничним, таким, що асоціюється зі 

зниженням ФВ ЛШ <45,0 %. Установлені критерії діагностики ступенів 

гіпертрофії ЛШ у хворих із XСН ішемічного ґенезу. Оптимізовано лікування ХСН 

ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ шляхом корекції 

ендотеліальної та міокардіальної дисфункцій ЛШ. 

Упровадження результатів дослідження. Результати наукової роботи 

впроваджені в лікувальний процес терапевтичного відділення Вінницької 

центральної районної лікарні (затв. 04.09.2017 р.), терапевтичного відділення 

Вінницької міської лікарні №1 (затв. 04.09.2017 р.) та Вінницького регіонального 

центру серцево-судинної патології (затв. 01.09.2017 р.). Основні положення 

дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрах сімейної 

медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (затв. 01.09.2017 р.), 

пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики 

(сімейної медицини) Української медичної стоматологічної академії (затв. 

01.09.2017 р.) і внутрішньої медицини № 3 Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова (затв. 29.08.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто 

автором. Дослідження проведені на базі Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, відділення 
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кардіології №2. Самостійно провела патентно-інформаційний пошук, створила 

базу даних на персональному комп’ютері на основі ретроспективного аналізу 160 

історій хвороб хворих, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у 

кардіологічному відділенні №2 з 2011 по 2015 рр. Автором також здійснювалося 

проспективне спостереження хворих шляхом збору даних про подальший перебіг 

захворювання за допомогою анкетування при повторних госпіталізаціях. 

Самостійно проведена статистична обробка та аналіз отриманих результатів 

дослідження. 

Спільно з науковим керівником проф. В. І. Денесюком  визначено мету та 

завдання дослідження, розроблено програму та методологію дослідження. 

Висновки та практичні рекомендації сформульовані разом із науковим 

керівником. Особисто здобувачем написаний текст дисертаційної роботи, 

оформлені рисунки і таблиці. Ідеї або розробки, які належать співавторам, не 

використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи оприлюднені на XVIII 

та XIX науково-практичних конференціях ―Стандарти діагностики та лікування 

внутрішніх захворювань з урахуванням рекомендацій доказової медицини‖ 

(м.Вінниця, 2015, 2016); обласній школі ревматологів (м.Вінниця, 2015); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової 

медицини» (м.Вінниця, 2015); XVII Національному конгресі кардіологів України 

(м.Київ, 2016); терапевтичній конференції молодих вчених ВНМУ імені М.І. 

Пирогова клініки МКЛ №1 м. Вінниці (2017).  

Публікації.  За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць, 

серед них 5 статей у фахових виданнях, з них 4 рекомендованих ДАК України, та 

2 статті на англійській мові в International Journal of Medicine and Medical Research 

Journal, Asian journal of science and technology, 13 у вигляді тез. Отримано 4 

деклараційних патенти на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота викладена 

на 184 сторінках машинописного тексту (основного тексту 140 сторінок) і 

складається зі вступу, огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, трьох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів,  

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури. 

Роботу ілюстровано 37 таблицями та 5 рисунками. Список використаної 

літератури містить 162 джерела, з них 94 кирилицею та 68 латиною. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 

було обстежено 153 пацієнти (105 чоловіків і 48 жінок) із ХСН ішемічного ґенезу 

віком від 62 до 71 років (середній вік (68,8 ± 0,90) років), що знаходилися на 

стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні № 2 «Вінницького 

регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної 

патології». Діагноз стабільної стенокардії напруження встановлювали згідно 

протоколів надання медичної допомоги хворим зі стабільною ІХС (Наказ № 152 



5 

 

Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2016). При визначенні 

функціонального класу (ФК) стенокардії використовували класифікацію, 

запропоновану Канадською кардіологічною асоціацією, з урахуванням 

відповідного комплексу клініко-інструментальних результатів. Функціональний 

клас СН визначали за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA). 

 Критерії включення в дослідження: хворі із ХСН І-ІІІ ФК за NYHA, що 

відповідає І-ІІ А ст. за класифікацією Василенко-Стражеско, за інформованою 

згодою пацієнта.  

Критерії виключення із дослідження: ХСН ІV ФК за NYHA; постійна форма 

фібриляції передсердь; перенесений гострий інфаркт міокарда до трьох місяців; 

перенесене гостре порушення мозкового кровообігу до трьох місяців; СА- і АВ-

блокади ІІ-ІІІ ступенів, імплантований штучний водій ритму або потреба 

імплантації; хронічне обструктивне захворювання легень в стадії загострення; 

швидкість клубочкової фільтрації < 30 мл/хв.; гепатити та цироз печінки з 

печінковою недостатністю; хронічний панкреатит в стадії загострення; хронічний 

холецистит в стадії загострення; інсулінзалежний цукровий діабет; виразкова 

хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки в стадії загострення; анемія з рівнем 

гемоглобіну 90 г/л і нижче; злоякісні новоутворення. 

Для досягнення мети дослідження був проведений розподіл пацієнтів на дві 

групи. Першу групу склали хворі із ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою ФВ ЛШ  

≤ 45,0% (n=47); середній вік (68,2 ± 1,90) років. 2 групу – хворі із ХСН ішемічного 

ґенезу зі збереженою ФВ ЛШ ≥ 45,1 % (n=106); середній вік (65,7 ± 0,91) років.  

Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб.  

Кожну з груп було розподілено на дві підгрупи. До Іа підгрупи увійшли 25 

хворих зі зниженою ФВ ЛШ, які отримували стандартну терапію та L-аргініну 

гідрохлорид; до Іб підгрупи – 22 хворих зі зниженою ФВ ЛШ, що отримували 

лише стандартну терапію. 

Обстежених пацієнтів 2 групи зі збереженою ФВ ЛШ було розподілено теж 

на 2 підгрупи: ІІа підгрупа (50 хворих), які отримували стандартну терапію та L-

аргініну гідрохлорид; та ІІб підгрупа (56 хворих), що отримували лише 

стандартну терапію. 

Усі обстежені пацієнти отримували стандартну комплексну терапію при ХСН з 

урахуванням рекомендацій доказової медицини. Стандартна терапія ХСН 

включала в себе: β-блокатор бісопролол (бісопролол сандоз, Салютас Фарма 

ГмбХ,  Німеччина,  реєстраційне посвідчення UA/4401/01/01) - 5-10 мг/добу; 

інгібітор АПФ лізиноприл (лізиноприл-ратіофарм, Меркле ГмбХ, Німеччина, 

реєстраційне посвідчення UA/1572/01/01) – 20 мг/добу, або блокатор рецепторів 

ангіотензину ІІ  валсартан (вазар, Актавіс Лтд, Мальта, реєстраційне посвідчення 

UA/5463/01/01) – 80-160 мг/добу; петльовий діуретик торасемід (трифас, Берлін-

Хемі АГ, Німеччина, реєстраційне посвідчення UA/2540/01/01) – 10-20 мг/добу; 

антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів спіронолактон (спіронолактон-

дарниця, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна, реєстраційне 

посвідчення UA/0808/01/01) – 25 мг/добу); антиагрегант ацетилсаліцилову 

кислоту (кардіомагніл, Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург, Німеччина, 
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реєстраційне посвідчення UA/10141/01/01) – 75 мг/добу; статин аторвастатин 

(аторис, КРКА, Ново место, Словенія, реєстраційне посвідчення UA/8671/01/02) – 

20 мг/добу.  

Поряд з цим пацієнти Іа та ІІа підгруп отримували стандартну комплексну 

терапію ХСН з допоміжним застосуванням  L-аргініну (Arginine hydrochloride) 

100 мл 4,2 % внутрішньовенно 1 раз на добу 10 крапель за хвилину протягом 

перших 15 хвилин, потім швидкість збільшували до 30 крапель на хвилину, 

протягом 10 діб (Тівортін, ЮріяФарм, Україна, реєстраційне посвідчення 

№UA/8954/01/01) та продовжували його прийом у пероральній лікарській формі – 

Тівортіну аспартат (ЮріяФарм, Україна, реєстраційне посвідчення 

№UA/9941/01/01) під час їжі по 5 мл (1 мірна ложка – 1 г препарату) 3 рази на 

добу, тривалість курсу лікування – 3  місяці. Обстеження проводилось до, через 

10 діб, 3 місяці та 6 місяців від початку лікування. Тривалість стаціонарного 

лікування серед хворих обох груп становила в середньому (12,0±2,0) діб. 

Клініко-лабораторні методи дослідження. Для визначення показників 

фізичного функціонування пацієнтів із ХСН проводили пробу з шестихвилинною 

ходою. 

Усім пацієнтам із метою первинного скринінгу порушень ритму та 

провідності, діагностики вогнищевих змін міокарду шлуночків проводили ЕКГ у 

12 стандартних відведеннях на електрокардіографі «Heart Screen 112 D» 

(Угорщина). 

За допомогою ехоКГ визначали структурні та гемодинамічні 

характеристики серцевого м’яза. Ехо- та допплеркардіографію виконували в 

стандартних позиціях на ультразвуковій системі General Electric Vivid 7 Dimension 

(США) із використанням 2-4 МГц фазованого датчика в 2D, М, кольоровому, 

імпульсно-хвильовому та постійно-хвильовому допплерівських режимах. Тип 

структурно-геометричного ремоделювання ЛШ оцінювали відповідно до 

принципів A. Gаnau (1992). Тип діастолічної функції міокарда визначали за 

співвідношенням швидкостей трансмітральних потоків. 

Вміст еNOS у сироватці крові визначали імуноферментним методом за 

набором ―Nitric Oxide Synthase 3, Endothelial (NOS3) Human ELISA Kit‖ (Cloud-

Clone Corp, США) у відповідності до інструкції фірми-виробника. 

Вміст NO у сироватці крові оцінювали за концентрацією його кінцевих 

стабільних метаболітів — нітритів (NO2
-
) та нітратів (NO3

-
). 

Статистичний аналіз отриманих результатів виконували за допомогою 

пакету прикладних програм для обробки біологічної та медичної інформації в 

системі «Statistica for Windows12.0» (StatSoft. Inc., США). Опрацювання 

результатів здійснювали за допомогою програм ―Microsoft Excel‖ та «Statistica for 

Windows12.0» (StatSoft, Inc.).  

Результати дослідження та їх обговорення. При порівнянні результатів 

ехоКГ даних пацієнтів із ХСН ішемічного походження зі зниженою ФВ ЛШ (1 

група) та хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (2 група) виявлені наступні зміни: 

достовірне збільшення  розмірів лівого передсердя (ЛП) на 13,5%, кінцево-

систолічного розміру (КСР) - на 37,8 %, кінцево-діастолічного розміру (КДР) - на 
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28,0 %, індексу кінцево-систолічного об’єму (ІКСО) - на 116 %,  індексу маси 

міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) - на 51,3 % (р<0,01) та достовірне зниження 

ФВ на 36,8 % (р<0,01).  

В обстежених хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ (1 група), за 

результатами ехоКГ у порівнянні із контрольною групою (здорові особи), 

визначалось достовірне збільшення  розмірів ЛП, КСР, КДР, величин ІКСО, 

індексу кінцево-діастолічного об’єму (ІКДО), ударного об’єму (УО), товщини 

задньої стінки лівого шлуночка (ТЗС ЛШ), товщини міжшлуночкової перетинки 

(ТМШП), ІММЛШ (р<0,01). Поряд з цим визначали суттєве зниження ФВ ЛШ 

(р<0,01). У обстежених хворих отримані результати дослідження свідчать про 

наявність структурно-функціональних змін міокарда та зниження інотропної 

функції серця. 

У хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (2 група), у порівнянні із 

контрольною групою (здорові особи), за результатами ехоКГ визначалися 

аналогічні структурно-функціональні зміни в ЛШ, що супроводжувалися теж 

достовірним збільшенням  розмірів ЛП, КСР, величин ІКСО, ІКДО, ТЗС ЛШ, 

ТМШП,  ІММЛШ (р<0,01). При аналізі показників діастолічної функції ЛШ у 

досліджуваних підгрупах виявили, що для осіб із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ 

характерне достовірне збільшення відношення допплерівських швидкостей 

трансмітрального кровотоку Е/А: 1,9 ± 0,16, у підгрупі пацієнтів зі збереженою 

ФВ ЛШ – 1,3 ± 0,10, та збільшення співвідношення максимальної швидкості 

раннього діастолічного наповнення ЛШ до максимальної швидкості руху 

фіброзного кільця мітрального клапана в фазу швидкого наповнення ЛШ Е/е’ – 

9,8 ± 0,36 та 8,7 ± 0,38 відповідно; достовірне зменшення часу ізоволюметричного 

розслаблення ЛШ IVRT – (78,9 ± 3,00) мс та (95,9 ± 3,89) мс, відповідно, та часу 

децелерації DT – (168,8 ± 5,68) мс та (234,3 ± 13,81) мс, відповідно (р<0,05).  

У хворих з ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (2 група) суттєво переважала  

концентрична ГЛШ (p<0,05), у хворих зі зниженою ФВ ЛШ (1 група) переважала 

ексцентрична ГЛШ (p<0,05). Концентричний тип ремоделювання достовірно 

частіше зустрічався серед пацієнтів зі збереженою ФВ ЛШ  ІІа (56,00 %) та ІІб 

(51,78 %) підгруп, у порівнянні з пацієнтами зі зниженою ФВ ЛШ Іа (28,00 %) та 

Іб підгруп (27,27 %) (р<0,05).  Ексцентричне ремоделювання достовірно частіше 

спостерігалося за наявності ХСН зі зниженою ФВ ЛШ, в порівнянні з хворими з 

ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (p<0,05). Так, ексцентричне ремоделювання серед 

пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ  Іа підгрупи визначалося у 64,00 %, і дещо частіше 

у Іб підгрупи - 68,18 %. Концентричне ремоделювання однаково рідко 

визначалось як серед пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ Іа (8,00 %) та Іб (4,60 %) 

підгруп, так і серед пацієнтів зі збереженою ФВ ЛШ ІІа та ІІб підгруп у 8,00 % та 

10,70 %, відповідно.   

За результатами отриманих даних розроблені критерії ступенів гіпертрофії 

ЛШ, захищені Патентом України на корисну модель № 86395 «Спосіб 

діагностики ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з серцево-судинними 

захворюваннями», затверджений 25.12.2013 року, було встановлено, що у хворих 

із ХСН ішемічного ґенезу до лікування І (початковий) та  ІІ (помірний) ступінь 
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ГЛШ достовірно частіше визначався серед пацієнтів ІІа та ІІб підгруп при 

збереженій ФВ ЛШ.  Серед хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ в основній (Іа) та 

порівняльній (Іб) підгрупах частіше визначався ІІІ (значний) та ІІ (помірний) 

ступінь ГЛШ. Поруч з цим ІІ (помірний) ступінь ГЛШ достовірно частіше 

визначався серед пацієнтів ІІа підгрупи зі збереженою ФВ ЛШ - у 54,00%, 

порівняно з пацієнтами Іа підгрупи зі зниженою ФВ ЛШ (р<0,05). Тоді як, ІІІ 

(значний) ступінь ГЛШ достовірно частіше визначався серед пацієнтів Іа підгрупи 

зі зниженою ФВ ЛШ у 52,00 %, порівняно з пацієнтами ІІа підгрупи зі 

збереженою ФВ ЛШ (р<0,05). 

При вивченні типів діастолічної дисфункції (ДД) ЛШ у обстежених хворих 

із ХСН до лікування  тип уповільненої релаксації частіше зустрічався у хворих зі 

збереженою ФВ ЛШ (р<0,05); рестрективний тип ДД ЛШ – найчастіше 

спостерігався серед пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ (р<0,05). 

При порівнянні рівнів факторів вазодилатації хворих із ХСН зі зниженою 

ФВ ЛШ з даними контрольної групи (здорові особи) встановлена достовірна 

різниця між показниками рівнів еNOS, нітритів та нітратів у сироватці крові 

(р<0,01).  Встановлено, що у обстежених хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ, у 

порівнянні із здоровими особами, визначалось достовірне зниження показника  

еNOS на 96,77 % (майже в двічі). Зокрема рівень еNOS у сироватці крові пацієнтів 

1 групи зі зниженою ФВ ЛШ складає (371,9±29,30) пг/мл, у пацієнтів 2 групи зі 

збереженою ФВ ЛШ – (555,7±22,53) пг/мл, тоді як у контрольній групі – 

(731,79±84,63) пг/мл (р<0,01). Аналогічні дані отримано при аналізі даних хворих 

із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ у порівнянні із даними здорових осіб. Нами  

встановлено достовірне зменшення показників рівнів вазодилататорів еNOS, 

нітритів та нітратів у сироватці крові (р<0,01), що свідчить про розвиток ЕД. 

Порівнюючи результати хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ (1 група) з 

даними хворих зі збереженою ФВ ЛШ (2 група), встановлено достовірне 

прогресивне зниження рівнів еNOS на 49,40 %, нітратів, нітритів та їхнього 

сумарного значення у сироватці крові - на 16,70 %  (р<0,01). 

При вивченні рівнів метаболітів нітроген монооксиду отримані наступні 

дані: у хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ, сумарний рівень нітратів та нітритів у 

сироватці крові достовірно нижчий, ніж у здорових осіб (р<0,01).  

При проведенні аналізу  рівнів вазодилатуючих факторів у залежності від 

різних типів ДД ЛШ встановлено, що достовірно найнижчий рівень еNOS 

визначається при рестриктивному типі ДД ЛШ, у порівнянні з типом уповільненої 

релаксації (р<0,01), і псевдонормальному типі ДД ЛШ (р<0,05). При уповільненій 

релаксації середній рівень еNOS складає (498,55±42,80)  пг/мл, що є достовірно 

(р<0,01) вищим показником, ніж при рестриктивному типі ДД ЛШ,  при якому 

середній рівень еNOS складає (242,25±15,02) пг/мл. Нами виявлена така 

закономірність: у обстежених хворих при підвищенні ступеня ДД ЛШ 

прогресивно знижується рівень вазодилататорів в периферичній крові. Отже, у 

хворих при зниженні скоротливої функції ЛШ та прогресивному погіршенні 

діастолічної функції відбувається зниження рівня еNOS в периферичній крові, що 

сприяє розвитку і прогресуванню ХСН.  
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За допомогою кореляційного аналізу встановлено зворотний зв'язок 

середньої сили між збільшенням порожнин серця та низьким рівнем еNOS у 

сироватці крові, тобто, чим менше вмісту у сироватці крові еNOS, тим більші 

порожнини серця. Проведений аналіз отриманих результатів дослідження 

дозволив встановити середньої сили зворотний зв'язок між рівнем еNOS та 

ІММЛШ (чим менший у сироватці крові рівень еNOS, тим вищий ІММЛШ)       

(r= від -0,31 до -0,46; р<0,05) і чим нижчий у сироватці крові рівень еNOS, тим 

більший розмір ЛП (r= від -0,30 до -0,38; р<0,05), що має певне патогенетичне 

значення у структурній перебудові серця. Проведений кореляційний аналіз між 

рівнем  еNOS у сироватці крові та величиною ФВ ЛШ дозволив встановити 

прямий кореляційний зв'язок між цими величинами від низького до високого 

ступеня (r= від +0,60 до +0,13; р<0,05). Аналогічні дані були отримані при 

проведенні кореляційного аналізу основних структурно-функціональних 

показників серця з сумарним рівнем нітритів та нітратів в обстежених хворих із 

ХСН зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ. При аналізі результатів дослідження 

встановлений звоторотний зв'язок між основними структурно-функціональними 

показниками ехоКГ з сумариним рівнем нітритів та нітратів, збільшення 

порожнин серця (КСО, ІКСО, КДО, ІКДО) асоціюються з низьким сумарним 

рівнем нітритів та нітратів.  

Зворотний зв'язок від середньої до низької сили виявився між сумарним 

рівнем нітритів та нітратів та  IММЛШ (чим нижче в сироватці крові сумарний 

рівень нітритів та нітратів, тим вищий IММЛШ) (r= від -0,17 до -0,46; р<0,05) і 

чим менше в сироватці крові сумарний рівень нітритів та нітратів, тим більше 

розмір ЛП (r= -0,26; р<0,05), що вказує на їх складну участь в ремоделюванні 

міокарда ЛШ та ЛП. Звертає на себе увагу той факт, що при збільшенні ступеня 

ремоделювання ЛШ кореляційний взаємозв’язок змінюється від низької зворотної 

сили ( r=від -0,15 до -0,32; р<0,05) при концентричній та ексцентричній ГЛШ до 

середнього зворотної сили (r=-0,51; р<0,05) при концентричному ремоделюванні. 

При вивченні кореляційних взаємоз'язків між показниками загального 

холестерину та β-ліпопротеїнів з рівнем еNOS, нітратів та нітритів у сироватці 

крові в обстежених хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ 

достовірний кореляційний взаємозв'язок між вказаними величинами не 

встановлено (r= від -0,02 до -0,06; р>0,05), що свідчить, на нашу думку, про 

меншу роль впливу ендотеліальних вазодилататорів на показники ліпідного 

спектру крові.  

Після проведення стандартної комплексної терапії ХСН протягом 10 діб з 

додатковим призначенням L-аргініну гідрохлориду у дозі 100 мл 4,2 % розчину 

внутрішньовенно спостерігалося зменшення клінічних симптомів ХСН, а саме 

достовірно зменшилася задишка у спокої та при незначному фізичному 

навантаженні, зменшилися набряки гомілок, підвищилася толерантність до 

фізичних навантажень, зменшилися прояви загальної слабкості та визначалося 

достовірне збільшення рівня еNOS, нітритів та нітратів як серед пацієнтів із ХСН 

зі зниженою ФВ, так і зі збереженою ФВ ЛШ, що сприяє покращенню умов для 

функцій серцево-судинної системи. Серед пацієнтів Іа підгрупи (додатково 
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отримували L-аргінін) достовірно зменшилася задишка у спокої на 28,00 %, та 

при незначному фізичному навантаженні - на 12,00 %, зменшилися набряки 

гомілок - на 20,00 % та ціаноз - на 52,00 %, відбулося підвищення толерантності 

до фізичних навантажень - на 24,00 % (р<0,05). Серед пацієнтів Іб підгрупи, які не 

отримували L-аргініну гідрохлорид, також відбулась позитивна динаміка в 

клінічній симптоматиці ХСН, але зміни були менш вираженими, а саме 

зменшилася задишка у спокої на 9,00 %, підвищилася толерантність до фізичних 

навантажень на 9,10 % та зменшилися прояви загальної слабкості на 13,70 %. 

Тому можна вважати, що додаткове застосування в комплексній терапії ХСН      

L-аргініну гідрохлориду у хворих зі зниженою ФВ ЛШ сприяє підвищенню 

ефективності проведеної терапії майже в 1,5-2 рази. 

Аналогічні дані  отримано при аналізі клінічних даних серед хворих із ХСН 

зі збереженою ФВ ЛШ, а саме встановлено, що через 10 діб після комплексного 

лікування загальний стан та клінічна симптоматика у обстежених пацієнтів 

значно поліпшилися. Серед пацієнтів ІІа підгрупи, яка додатково отримували      

L-аргінін достовірно зменшилася задишка при незначному фізичному 

навантаженні на 42,00 %, підвищилася толерантність до фізичних навантажень - 

на 66,00 % та зменшилися прояви загальної слабкості - на 56,00 %. Серед 

пацієнтів ІІб підгрупи, що не отримували L-аргініну гідрохлорид, також 

покращилася клінічна симптоматика ХСН, але зміни були менш вираженими, а 

саме зменшилася задишка при незначному фізичному навантаженні на 32,10 %, 

підвищилася толерантність до фізичних навантажень - на 50,00 % та зменшилися 

прояви загальної слабкості - на 44,70 %. Тому можна вважати, що додаткове 

застосування в комплексній терапії ХСН L-аргініну гідрохлорид у хворих із 

збереженою ФВ ЛШ менше підвищує ефективність проведеної терапії, ніж у групі 

пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ. 

У хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ (Іа підгрупа) після проведеного 

комплексного лікування з застосуванням L-аргініну гідрохлориду визначалося 

збільшення проходження дистанції при пробі з шестихвилинною ходьбою на 

45,45 % (р<0,05). У підгрупі порівняння із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ (Іб 

підгрупа), а після проведеного стандартного лікування визначалося збільшення 

проходження дистанції при пробі з шестихвилинною ходьбою на 27,27 % 

(р<0,05). Тобто, серед хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ додаткове 

застосування L-аргініну гідрохлориду підвищує ефективність проведеної терапії 

на 18,18 %. Поряд з цим у хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (ІІа підгрупа) 

після проведення вказаної терапії (з застосуванням L-аргініну гідрохлориду) 

спостерігалося збільшення дистанції на 52,00 % (р<0,05). У підгрупі порівняння 

у хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (ІІб підгрупа) застосування стандартної 

терапії ХСН дало змогу підвищити толерантність до фізичного навантаження 

(ходи) на 34,70 % (р<0,05). Тобто, серед хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ 

додаткове застосування L-аргініну гідрохлориду підвищує ефективність 

проведеної терапії на 17,30 %. 

У хворих зі зниженою ФВ ЛШ, що отримували L-аргініну гідрохлорид, в 

комплексному стандартному лікуванні протягом 10 діб визначалося наростання 
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толерантності до фізичного навантаження. При цьому визначалася тенденція до 

наростання фізичного навантаження у хворих з І та ІІ ФК ХСН за рахунок 

зменшення на 32,00 % ІІІ ФК ХСН (р<0,05), що свідчить про ефективність 

проведеного комплексного стандартного лікування з використанням L-аргініну 

гідрохлориду. У Іб підгрупі хворих, що не отримували L-аргініну гідрохлорид, 

спостерігалося наростання толерантності до фізичного навантаження, але менш 

виражено, а саме у хворих з І та ІІ ФК ХСН за рахунок зменшення на 22,72 % 

ІІІ ФК ХСН (р<0,05). У обстежених ІІа підгрупи (зі збереженою ФВ ЛШ) після 

проведеного комплексного стандартного лікування протягом 10 діб 

спостерігалося зменшення кількості хворих з ІІІ ФК ХСН на 30,00 % (р<0,05), 

що свідчить про ефективність проведеного комплексного стандартного 

лікування з використанням L-аргініну гідрохлориду. Поряд з цим у хворих ІІб 

підгрупи  після проведеного комплексного стандартного лікування протягом 10 

діб (без застосування L-аргініну гідрохлориду) спостерігалося зменшення 

кількості хворих з ІІІ ФК ХСН на 21,43 % (р<0,05).  

Серед обстежених хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ  після проведення 

стандартної комплексної терапії ХСН протягом 10 діб з додатковим 

застосуванням L-аргініну гідрохлориду внутрішньовенно рівень еNOS достовірно 

підвищувався на 78,71 % (р<0,01), що свідчить про позитивний вплив 

допоміжного застосування  L-аргініну гідрохлориду на ЕД. Серед обстежених 

хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ  після проведення стандартної комплексної 

терапії ХСН з додатковим використанням L-аргініну гідрохлориду 

внутрішньовенно рівень еNOS достовірно підвищувався на 50,76 % (р<0,01), що 

свідчить про позитивний вплив допоміжного застосування  L-аргініну 

гідрохлориду на ЕД у цієї групи пацієнтів. 

У хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ при стандартному лікуванні з 

використанням L-аргініну в парентеральній та пероральній формах встановлено 

незначну позитивну тенденцію до зменшення показників лінійних розмірів ЛП, 

КСР, КДР, разом з тим відбувалось тільки достовірне підвищення ФВ ЛШ через 6 

міс. від початку лікування на 8,50 % (р<0,05). Серед хворих із ХСН зі збереженою 

ФВ ЛШ встановлено незначну позитивну тенденцію до зменшення показників 

лінійних розмірів ЛП, КСР, КДР, однак достовірно підвищується ФВ ЛШ тільки 

через 6 міс. від початку лікування на 4,20 % (р<0,05). Поряд з цим, у хворих із 

ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ протягом 

шестимісячного стандартного лікування (з допоміжним застосуванням L-аргініну 

гідрохлориду у частини хворих) розвиток вторинного ремоделювання ЛШ 

фактично сповільнився і не прогресував, що на наш погляд, є позитивним фактом. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішене конкретне наукове завдання – підвищення ефективності 

лікування хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу з 

різною величиною фракції викиду лівого шлуночка,  шляхом застосування в 

комплексі зі стандартною терапією L-аргініну гідрохлориду та визначення 

прогностичних критеріїв її перебігу на підставі вивчення особливостей маркерів 
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дисфункції ендотелію, ремоделювання та систоло-діастолічної функції лівого 

шлуночка. 

1. У хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі 

зниженою фракцією викиду лівого шлуночка за результатами 

ехокардіографічного дослідження ексцентричний тип гіпертрофії лівого 

шлуночка за А. Gаnau спостерігається у 64,00 %, концентричний - у 28,00 %. У 

хворих із хронічною серцевою недостатністю та збереженою фракцією викиду 

лівого шлуночка концентричний тип гіпертрофії лівого шлуночка 

спостерігається у 56,00 %, ексцентричний - у 36,00 %. Концентричне 

ремоделювання визначається з однаковою частотою у 8,00 % зі зниженою та 

збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. 

2. У хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі 

зниженою фракцією викиду лівого шлуночка І (початковий) ступінь 

гіпертрофії лівого шлуночка визначається в 16,00 %, ІІ (помірний) – в 24,00% 

та ІІІ (значний) – в 52,00 %. У хворих із хронічною серцевою недостатністю зі 

збереженою фракцією викиду лівого шлуночка І (початковий) ступінь 

гіпертрофії лівого шлуночка визначається в 14,00 %,  ІІ (помірний) – в 54,00 % 

та ІІІ (значний) – в 28,00 %.  

3. Серед хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі 

зниженою фракцією викиду лівого шлуночка переважно визначається 

рестриктивний тип діастолічної дисфункції лівого шлуночка у 36,00 %, 

псевдонормальний - в 40,00 %, тип сповільненої релаксації – в 24,00 %. Серед 

пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією 

викиду лівого шлуночка тип сповільненої релаксації визначається в 46,00 %,  

псевдонормальний тип - в 30,00 %, рестриктивний тип зустрічається - у    

24,00 %.  

4. Рівень ендотеліальної синтази оксиду азоту у сироватці крові до лікування у 

хворих із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду 

лівого шлуночка складає (371,9±29,30) пг/мл, у хворих із збереженою 

фракцією викиду лівого шлуночка – (555,7±22,53) пг/мл, тоді як у здорових 

осіб – (731,79±84,63) пг/мл (р<0,01). При вивченні рівнів метаболітів нітроген 

монооксиду отримані наступні дані: у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю зі зниженою та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка 

сумарний рівень нітратів та нітритів у сироватці крові достовірно нижчий, ніж 

у контрольної групи (р<0,01).  

5. При проведенні кореляційного аналізу отриманих результатів обстежених 

хворих із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою та збереженою 

фракцією викиду лівого шлуночка встановлено зворотні взаємозв’язки між 

рівнем ендотеліальної синтази оксиду азоту, нітратів і нітритів з основними 

структурно-функціональними показниками серця, параметрами гемодинаміки 

та типами діастолічної дисфункції лівого шлуночка: чим нижчі показники 

ендотеліальних факторів вазодилататорів в сироватці крові, тим  більш суттєві 

структурно-функціональні зміни наступають в лівому шлуночку з розвитком 

хронічної серцевої недостатності (р<0,05). 
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6. Розроблений алгоритм лікування хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу з застосуванням L-аргініну гідрохлориду. 

Після проведення стандартної комплексної терапії хронічної серцевої 

недостатності ішемічного ґенезу протягом 10 діб з застосуванням L-аргініну 

гідрохлориду у хворих із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою 

фракцією викиду лівого шлуночка визначається збільшення проходження 

дистанції при пробі з шестихвилинною ходьбою на 45,45 %. У хворих із 

хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого 

шлуночка після проведення вказаної терапії спостерігається збільшення 

подолання дистанції на 52,00 %. Через 10 діб лікування з застосуванням L-

аргініну гідрохлориду у хворих із хронічною серцевою недостатністю 

ішемічного ґенезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка рівень 

ендотеліальної синтази оксиду азоту достовірно підвищується на 78,71 % і 

складає (664,80±85,68) пг/мл (р<0,01), у хворих зі збереженою фракцією 

викиду лівого шлуночка рівень ендотеліальної синтази оксиду азоту 

достовірно підвищується на 50,76 % і складає (837,81±49,98) пг/мл (р<0,01). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою  

та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка зниження показників вмісту 

ендотеліальної синтази оксиду азоту та метаболітів нітроген монооксиду у 

сироватці крові використовувати, як критерій погіршення показників 

внутрішньосерцевої гемодинаміки та прогресування хронічної серцевої 

недостатності. 

2. У пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу рівень 

ендотеліальної синтази оксиду азоту у сироватці крові менше 401,20 пг/мл 

вважати граничним, тобто, таким, що асоціюється зі зниженням фракції викиду 

лівого шлуночка ≤ 45,0 %. 

3. Рекомендувати запропоновані критерії діагностики ступенів гіпертрофії лівого 

шлуночка у хворих із серцево-судинними захворюваннями для визначення 

прогресування гіпертрофії міокарда у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою фракцією викиду 

лівого шлуночка, а саме (у чоловіків) І (початковий) ступінь ГЛШ 

встановлюється при ІММЛШ (116-170) г/м
2 

та ТМШП (1,01-1,19) см; ІІ 

(помірний) ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (171-205) г/м
2 
 та ТМШП (1,20-1,34) см; 

ІІІ (значний) ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (206 і більше) г/м
2
 та ТМШП (1,35 і 

більше) см. У жінок І ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (96-160) г/м
2
 та ТМШП 

(0,91-1,15) см; ІІ ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (161-190) г/м
2
 та ТМШП (1,16-

1,29) см; ІІІ ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (191 і більше) г/м
2
 та ТМШП (1,30 і 

більше) см. 

4. Рекомендувати призначення пацієнтам із хронічною серцевою недостатністю 

ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою фракцією викиду лівого 

шлуночка стандартну комплексну терапію з додатковим застосуванням            

L-аргініну (Arginine hydrochloride) 4,2% розчину 100 мл (Тівортін, ЮріяФарм, 
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Україна) в середньотерапевтичній дозі 1 раз на добу  протягом 10 діб та 

продовжувати його прийом у пероральній лікарській формі – Тівортіну 

аспартат під час їжі по 5 мл (1 мірна ложка – 1 г препарату) 3 рази на добу, 

тривалість курсу лікування – 3  місяці, з метою підвищення ефективності 

лікування (підвищення толерантності до фізичного навантаження, зменшення 

функціонального класу хронічної серцевої недостатності). 
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ремоделювання лівого шлуночка при стабільній стенокардії, ускладненій 

серцевою недостатністю. Деклараційний патент на корисну модель 104316, 

Україна, МПК  А61В 5/00 (2016.01),  G01N 33/48 (2006/01), u 2015 06599, 

25.01.16 (Здобувачем проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення та 

подання до друку заявки, реферату та формули винаходу. Співавтор професор 

Денесюк В.І. відредагував реферат. Співавтор доцент Денесюк О.В., 

Шушковська Ю.Ю., Сарафенюк О.П. надавали консультативну допомогу). 
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21. Денесюк ВІ, Музика НО, Денесюк ОВ, Шушковська ЮЮ, Семиконь ОІ 

(2016) Спосіб прогнозування величини артеріального тиску у хворих з 

стабільною стенокардією, ускладненою серцевою недостатністю.  

Деклараційний патент на корисну модель 104317, Україна, МПК  (2016.01) А61В 

5/00 А61В 10/00,  u 2015 06602, 25.01.16 (Здобувачем проведено збір матеріалу, 

його аналіз, оформлення та подання до друку заявки, реферату та формули 

винаходу. Співавтор професор Денесюк В.І. відредагував реферат. Співавтор 

доцент Денесюк О.В., Шушковська Ю.Ю. надавали консультативну допомогу. 

Семиконь О.І.  проводив відбір хворих для дослідження). 

22.  Денесюк ВІ, Музика НО, Денесюк ОВ (2016) Спосіб прогнозування 

розвитку систолічної серцевої недостатності при стабільній стенокардії. 

Деклараційний патент на корисну модель 104315, МПК (2016.01)  А61В 5/00 

G01N 33/48 (2006.01), № u 2015 06596, 25.01.16 (Здобувачем проведено збір 

матеріалу, його аналіз, оформлення та подання до друку заявки, реферату та 

формули винаходу. Співавтор професор Денесюк В.І. відредагував реферат. 

Співавтор доцент Денесюк О.В. проводила відбір хворих для дослідження). 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Музика Н. О. Ендотеліальна дисфункція і ремоделювання лівого шлуночка 

при серцевій недостатності у хворих з ІХС та ефективність різних методів 

лікування. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 ― кардіологія. 

 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України», 

м. Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена проблемі ведення пацієнтів із ХСН 

ішемічного ґенезу з різною величиною ФВ ЛШ. Проведене дослідження 

дозволило встановити, що у пацієнтів із ХСН ішемічного ґенезу рівень еNOS в 

сироватці крові менше 401,20 пг/мл можна вважати граничним, тобто, таким, що 

асоціюється зі зниженням ФВ ЛШ ≤ 45,0 %, який доцільно використовувати як 

критерій погіршення показників внутрішньосерцевої гемодинаміки та 

прогресування ХСН. 

Призначення пацієнтам із ХСН ішемічного ґенезу стандартної комплексної 

терапії з додатковим застосуванням L-аргініну (L-аrginine hydrochloride) підвищує 

ефективності лікування (підвищення толерантності до фізичного навантаження, 

зменшення ФК ХСН).  

Ключові слова: стабільна ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, 

ендотеліальна синтаза оксиду азоту, ремоделювання серця. 

 

АННОТАЦИЯ 

Музыка Н.О. Эндотелиальная дисфункция и ремоделирования левого желудочка 

при сердечной недостаточности у больных с ИБС и эффективность различных 

методов лечения. - Рукопись. — Рукопись.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 − кардиология.  

ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет МЗ 

Украины», г. Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена проблеме ведения пациентов с ХСН ишемического 

генеза с разной величиной ФВ ЛЖ (обследовано 153 человека). Определено, что 

среди пациентов с ХСН ишемического генеза с пониженной ФВ ЛЖ при 

сравнении с пациентами с ХСН ишемического генеза с сохраненной ФВ ЛЖ 

выявлены следующие изменения эхоКГ-показателей: достоверное увеличение 

размеров ЛП на 13,5 %, КСР - на 37,8 %, КДР - на 28,0 %, ИКСО - на 116,0 %, 

ИММЛЖ - на 51,3 % (р<0,01) и достоверное снижение ФВ на 36,8 % (р<0,01). 

У больных с ХСН ишемического генеза с пониженной ФВ ЛЖ по 

результатам эхоКГ-исследования эксцентричный тип гипертрофии ЛЖ за 

А.Gаnau наблюдается в 64,00%, концентрический - в 28,00%. У больных с ХСН и 

сохраненной ФВ ЛЖ концентрический тип гипертрофии ЛЖ наблюдается в 

56,00%, эксцентричный - в 36,00%. Концентрическое ремоделирование 

определяется с одинаковой частотой в 8,00% с пониженной и сохраненной ФВ 

ЛЖ. 

Среди больных с ХСН ишемического генеза с пониженной ФВ ЛЖ в 

основном определяется рестриктивный тип ДД ЛЖ в 36,00%, псевдонормальный - 

в 40,00%, тип замедленного релаксации - в 24,00%. Среди пациентов с ХСН с 

сохраненной ФВ ЛЖ тип замедленного релаксации определяется в 46,00%, 

псевдонормальный тип - в 30,00%, рестриктивный тип встречается - в 24,00%. 

При проведении корреляционного анализа полученных данных в 

обследованных больных с ХСН со сниженной и сохраненной ФВ ЛЖ установлено 

обратные взаимосвязи между уровнем еNOS, нитратов и нитритов с основными 

структурно-функциональными показателями сердца, параметрами гемодинамики 

и типами ДД ЛЖ: чем ниже показатели эндотелиальных факторов 

вазодилататоров в сыворотке крови, тем более существенные структурно-

функциональные изменения наступают в ЛЖ с развитием ХСН. 

Установлено, что у обследованных больных с ХСН со сниженной ФВ ЛЖ, 

по сравнению со здоровыми людьми определялось достоверное снижение уровня 

еNOS на 96,77 %, в том числе уровень еNOS в сыворотке крови составлял (371,9 ± 

29,30) пг/мл, тогда как у здоровых людей (контрольная группа) (731,8 ± 84,63) 

пг/мл (р<0,01). Проведенное исследование позволило установить, что у пациентов 

с ХСН ишемического генеза уровень еNOS в сыворотке крови менее 401,20 пг/мл 

можно считать предельным, таким, что ассоциируется со снижением ФВ ЛЖ ≤ 

45,0 %, который целесообразно использовать в качестве критерия ухудшение 

показателей внутрисердечной гемодинамики и прогрессирование ХСН. 

  Назначение пациентам с ХСН ишемического генеза с пониженной и 

сохраненной ФВ ЛЖ стандартной комплексной терапии с дополнительным 

применением L-аргинина (L-аrginine hydrochloride) повышает эффективность 

лечения (повышение толерантности к физической нагрузке, уменьшение ФК 

ХСН). Наряду с этим, у больных с ХСН ишемического генеза с пониженной и 
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сохраненной ФВ ЛЖ в течение шестимесячного стандартного лечения (с 

вспомогательным применением L-аргинина гидрохлорида у части больных) 

развитие вторичного ремоделирования ЛЖ фактически замедлилось и не 

прогрессировало, что на наш взгляд, является положительным фактом. 

Ключевые слова: стабильная ишемическая болезнь сердца, сердечная 

недостаточность, эндотелиальная синтаза оксида азота, ремоделирования сердца. 

 

 

ANNOTATION 

Muzyka N.O. Endothelial dysfunction and remodeling of left ventricle in patients 

with heart failure in patients with coronary artery disease and the effectiveness of 

different methods of treatment. — The manuscript. 

A dissertation for a Candidate's degree in specialty 14.01.11. — сardiology.  

Ivano-Frankivsk national medical university, Ivano-Frankivsk, 2018. 

The dissertation is devoted to the problem of the management of patients with 

CHF of ischemic genesis with different magnitude of  FE LV. The conducted study 

allowed to establish that in patients with CHF of ischemic genesis, the level of eNOS in 

blood serum less than 401.20 pg/ml can be considered as boundary - that is associated 

with a decrease in FE LV ≤ 45.0 %, which should be used as a criterion for deterioration 

of intracardiac parameters hemodynamics and CHF progression. 

Assignment of patients with CHF of ischemic genesis with reduced and preserved 

FE LV standard complex therapy with additional application of L-arginine 

hydrochloride increases the effectiveness of treatment. 

Key words: stable ischemic heart disease, heart failure, endothelial nitric oxide 

synthase, cardiac remodeling. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРЧЕНЬ 

ГЛШ – гіпертрофія лівого шлуночка 

ДД ЛШ – діастолічна дисфункція лівого шлуночка 

ЕД -  ендотеліальна дисфункція 

ЕКГ – електрокардіограма  

ЕхоКГ – ехокардіографія  

ЗСЛШ – задня стінка лівого шлуночка 

ІХС – ішемічна хвороба серця  

ІАПФ – інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента 

ІКДО – індекс кінцево-діастолічного об’єму 

ІКСО - індекс кінцево-систолічного об’єму 

ІММЛШ - індекс маси міокарду лівого шлуночка 

КДО – кінцеводіастолічний об’єм  

КДР – кінцеводіастолічний розмір  

КСО – кінцевосистолічний об’єм  

КСР – кінцевосистолічний розмір   
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ЛП – ліве передсердя  

ЛШ – лівий шлуночок  

СН – серцева недостатність 

ФК – функціональний клас 

ФВ  – фракція викиду  

ХСН – хронічна серцева недостатність 

А − максимальна швидкість пізнього діастолічного наповнення лівого шлуночка 

DT −час децелерації 

E − максимальна швидкість раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка 

e’ − максимальна швидкість руху фіброзного кільця мітрального клапана в фазу 

швидкого наповнення 

еNOS -  ендотеліальна  NO-синтаза  

IVRT− час ізоволюметричного розслаблення лівого шлуночка 

NO – оксид азоту 

NYHA - New York Heart Association 
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