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АНОТАЦІЯ 

Музика Н. О. Ендотеліальна дисфункція і ремоделювання лівого 

шлуночка при серцевій недостатності у хворих з ІХС та ефективність різних 

методів лікування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія». - Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова, Вінниця, 2017. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», 

м. Івано-Франківськ, 2018. 

Актуальність. 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 
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СН (Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування 

хронічної серцевої недостатності, 2016). 

Протягом багатьох десятиріч 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 

у міокарді при серцево-судинних захворюваннях є ехокардіографічне (ехоКГ) 

дослідження (Рекомендації Асоціації кардіологів України з лікування хронічної 

серцевої недостатності у дорослих, 2016). Важливе місце в розвитку ХСН 

відводиться порушенню функції ендотелію. Вважається, що в нормі основна роль 

у регуляції функцій серцево-судинної системи належить ендотеліальній синтазі 

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

міокарді, ендокарді, гладких м’язах, тромбоцитах і деяких інших тканинах 

(Жарінова В.Ю., 2013). 

Робота є фрагментом комплексної науково-дослідної теми кафедри 

внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету 

ім. 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. 

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.  
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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. Клінічні: скарги, анамнез, об’єктивне обстеження 

пацієнтів. Лабораторні: загальноклінічні аналізи крові та сечі; біохімічні: вміст 

глюкози в крові, білірубіну, холестерину, β-ліпопротеїнів, креатиніну, сечовини, 

показники коагулограми. Імуноферментні: вміст метаболітів нітроген монооксиду 

- нітритів та нітратів в сироватці крові;  вміст ендотеліальної синтази оксиду азоту 

(Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit For Nitric Oxide Synthase 3, Endothelial 

(NOS3), Homo sapiens (Human), BCM Diagnostics, USA). Інструментальні: 

електрокардіографія; вивчення структурно-геометричних показників 

внутрішньосерцевої гемодинаміки, систолічної та діастолічної дисфункції серця 

методом ехоКГ в М- , В-режимах та допплеркардіографії. Тест з шестихвилинною 

ходою. Статистичні. 
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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 

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 в 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 
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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. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто 

автором. Дослідження проведені на базі Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, відділення 

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. 
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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, із них 4 рекомендованих ДАК України, та 

2 статті англійською мовою 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 186 сторінках машинописного тексту (основного тексту 126 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, із них 94 кирилицею та 68 латиною. 

Ключові слова: стабільна ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, 

ендотеліальна синтаза оксиду азоту, ремоделювання серця. 
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SUMMARY 

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. - Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts.  

Thesis for a candidate degree in medical sciences by specialty 14.01.11 

«Cardiology». – National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya 2017. 

The protection will be held in the specialized academic council of the Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2018. 

Chronic heart failure (CHF) remains a topical medical and social problem around 

the world. CHF is the most frequent and serious disease of the cardiovascular system, 

which leads to permanent loss of working capacity and a significant reduction in the 

duration and quality of life of patients. According to the national registries of European 

countries and epidemiological studies, the prevalence of CHF among the adult 

population is 2-5% and increases proportionately to the age, in individuals over 70 years 

old it ranges from 10 to 20%. The seriousness of the prognosis of clinically manifested 

CHF is evidenced by the fact that roughly half of these patients die within 4 years (ESC 

Guidelines for diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012). 

For many decades, the systole diastolic function of the left ventricle (LS) with 

heart failure (HF) is actively studied, which, in the majority of cases, is affected by 

coronary artery disease. Currently, the echocardiographic study (Recommendations of 

the Association of Cardiologists of Ukraine for the Treatment of Chronic Heart Failure 

in Adults, 2016) is the most effective method for the diagnosis of structural and 

functional changes in myocardium in cardiovascular diseases. An important place in the 

development of CHF is impairment of the function of the endothelium. It is believed 

that normalization of the functions of the cardiovascular system is usually the 

endothelial nitric oxide synthase (eNOS), which was first detected in the endothelium of 

the vessels, and then in the myocardium, the endocardium, smooth muscle, platelets, 

and some other tissues (Zharynovа V.Yu., 2013). 
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The work is a fragment of the comprehensive research topic of the department of 

internal medicine №3 of the National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya 

«Pathogenetic parallels between neurohumoral, metabolic and structural-functional 

disorders and the nature of the course of various cardiovascular diseases and comorbid 

states, optimization of pharmacological correction», No. of state registration 

0114U007197. The applicant is an executor of a piece of work. 

The purpose of the research - to increase the efficiency of treatment of patients with 

chronic heart failure of ischemic genesis, on the basis of studying the features of 

markers of endothelium dysfunction, remodeling and systole-diastolic function of the 

left ventricle. 

Objectives of the study 

1. To evaluate the nature of structural and functional changes of left ventricular 

remodeling in patients with chronic heart failure of ischemic genesis of different 

severity, by conducting echocardiography in M-, B-modes and doppler-cardiography. 

2. To evaluate the state of endothelial function of the vessels in patients with chronic 

heart failure of ischemic genesis depending on the size of the left ventricular ejection 

fraction, a variant of structural-geometric remodeling of the left ventricle by 

determining the content of blood nitrates and nitrites, their total level, and endothelial 

nitric oxide synthase. 

3. To determine the pathogenetic interrelations between endothelial parameters and left 

ventricular remodeling parameters and predictors of the progression of chronic heart 

failure in patients with stable coronary artery disease. 

4. To evaluate the effect of L-arginine hydrochloride on the course of chronic heart 

failure of ischemic genesis by determining the content of blood nitrates and nitrites, 

their total level, endothelial nitric oxide synthase. 

5. Develop an algorithm for treatment of patients with CHF of ischemic genesis using 

L-arginine hydrochloride. 

Object of research: chronic heart failure with stable coronary artery disease. 
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Subject of study: structural-functional state of the left ventricle; endothelial function 

(blood serum level of nitrates and nitrites, their total level, endothelial nitric oxide 

synthase); redictors of progression of heart failure, treatment efficacy for 6 months, 

pathogenetic relationships between endothelial parameters and left ventricular 

remodeling parameters. 

Research methods. Clinical: complaints, anamnesis, objective examination of patients. 

Laboratory tests: general clinical tests of blood and urine. Biochemical: blood glucose, 

bilirubin, cholesterol, β-lipoproteins, creatinine, urea, coagulogram indices; content of 

metabolites of nitrogen monoxide - nitrites and nitrates; Enzyme-linked Enzyme-linked 

Immunosorbent Assay Kit for Nitric Oxide Synthase 3, Endothelial (NOS3), Homo 

sapiens (Human), BCM Diagnostics, USA). Instrumental: electrocardiography; study of 

structural-geometric indices of intracardiac hemodynamics, systolic and diastolic heart 

dysfunction by the method of echocardiography in M-, B-modes and doppler-

cardiography. Six-minute walk test. Statistical. 

Scientific novelty of work. For the first time, a comparative description of the clinical 

and pathogenetic mechanisms of development and progression of CHF of ischemic 

genesis with different magnitude of  FE LV on the basis of a comprehensive study of 

endothelial vasodilators, remodeling of the left ventricle and systole-diastolic 

dysfunction was performed. It has been shown that CHF of ischemic genesis is 

accompanied by changes in endothelial function, the manifestations of which are 

directly related to the structural and functional changes of the myocardium of the heart 

muscle and the severity of CHF. Changes in endothelial function are manifested by 

lowering serum levels of eNOS, nitrate and nitrite concentrations according to the 

severity of CHF in ischemic genesis. It has been determined that in the development of 

CHF of ischemic genesis with preserved FE LV there is a violation of diastolic 

dysfunction of the myocardium of LV heart, due to the presence of concentric 

hypertrophy of the myocardium. Further dilatation of ultimate systolic volume and 

ultimate diastolic volumeand the development of eccentric hypertrophy of LV 

myocardium coincides with the addition of systolic dysfunction of the myocardium and 
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a significant decrease in the levels of endothelial vasodilators, that is, the level of eNOS, 

nitrates and nitrites in the serum decreases with the increase in the duration and increase 

of CHF symptoms, and the structural and functional parameters of the heart 

deteriorating, which is of great importance in understanding the pathogenesis of CHF 

progression. 

For the first time, correlation relationships and dependence of indicators of 

endothelial dysfunction disorders with structural-functional changes of the left ventricle, 

hemodynamic indices in patients with CHF of ischemic genesis were established. The 

feedback between the increase in the cavity of the heart, the decrease in inotropic 

function of the lungs and the low level of the eNOS in the serum are established, that is, 

the less the content in the serum of the eNOS blood, the higher the cavities of the heart, 

and the higher the level of the eNOS in the serum, the better the inotropic function of 

the LV. 

The treatment of CHF of ischemic genesis with the use of L-arginine 

hydrochloride, by correction of endothelial and myocardial dysfunctions of the left 

ventricle, is optimized. It is shown that correction of endothelial dysfunction in patients 

with CHF of ischemic genesis with different magnitude of  LV with the use of L-

arginine hydrochloride is accompanied by improvement of clinical manifestations of 

CHF and increased levels of endothelial vasodilators. 

Practical value of work. The necessity of determining the levels of nitrates and 

nitrites in serum and the content of endothelial nitric oxide synthase in patients with 

CHF of ischemic genesis with reduced and preserved FE LV. Determination of changes 

in concentrations of eNOS, nitrates and nitrites in serum can improve the assessment of 

the severity of CHF and use as a criterion for deterioration of intracardiac 

hemodynamics and CHF progression of ischemic genesis. The determination of the 

level of eNOS, nitrates and nitrites in serum allows to improve the diagnosis of systolic 

diastolic dysfunction of the LV in patients with CHF of ischemic genesis. In patients 

with chronic heart failure with ischemic genes, the level of serum nitric oxide nitric 

oxide in serum is less than 401.20 pg/ml, which is considered critical, which is 
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associated with a decrease in the left ventricular ejection fraction <45.0%. The criteria 

for the diagnosis of degrees of myocardial hypertrophy in patients with CHF ischemic 

genesis are established. The treatment of CHF of ischemic genesis with reduced and 

preserved FE LV by correction of left ventricular endothelial and myocardial 

dysfunctions is optimized. 

This dissertation is performed personally by the author. The research was 

conducted on the basis of the Vinnitsa Regional Clinical Therapeutic and Diagnostic 

Center of Cardiovascular Pathology, the Department of Cardiology for patients with 

heart rhythm disorders. He independently performed a patent-information search, 

created a database on a personal computer on the basis of a retrospective analysis of 160 

histories of illnesses of patients who were inpatient treatment in the cardiology 

department №2 from 2011 to 2015. The author also carried out a prospective 

observation of patients by collecting data about the further course of the disease by 

means of questionnaires in case of repeated hospitalizations. Independently conducted 

statistical analysis and analysis of the results of the study. 

Together with the scientific leader of the prof. V.I. Denesyuk defined the purpose 

and tasks of the research, developed the program and methodology of the research. 

Conclusions and practical recommendations are formulated together with the scientific 

supervisor. Personally, the author wrote the text of the dissertation, drawn drawings and 

tables. Ideas or developments that belong to collaborators have not been used. 

Approbation of the results of the dissertation. The results of the work were 

made public at the XVIII and XIX scientific-practical conferences «Standards of 

diagnosis and treatment of internal diseases taking into account the recommendations of 

evidence-based medicine» (Vinnytsya, 2015, 2016); at the regional school of 

rheumatologists (Vinnytsya, 2015); All-Ukrainian scientific-practical conference with 

international participation «Achievements of clinical pharmacology and 

pharmacotherapy on the paths of evidence-based medicine» (Vinnytsya, 2015); XVII 

National Congress of Cardiologists of Ukraine (Kyiv, 2016); the Therapeutic 
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Conference of Young Scientists of the MN Pirogov VNMU Clinic №.1 in the city of 

Vinnytsia (2017). 

Publications. The materials of the dissertation have published 18 scientific 

works, among them 5 articles (all in professional editions, among them 4 recommended 

DAC of  Ukraine, 2 article on English in International Journal of Medicine and Medical 

Research Journal and Asian journal of science and technology ), 13 in the form of 

abstracts. 4 declarative patents have been received for utility model. 

Structure and volume of dissertation work. The dissertation is presented on 

186 pages of typewritten text and consists of introduction, review of literature, material 

and methods of research, 3 sections of own researches, analysis and generalization of 

the obtained results, conclusions, practical recommendations, list of used sources of 

literature. The work is illustrated with 37 tables and 5 drawings. The list of used 

literature contains 162 sources, of which 94 Cyrillic alphabets and 68 Latin letters. 

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

synthase, cardiac remodeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Денесюк ВІ, Денесюк ОВ, Музика НО (2016) Ремоделювання лівого 
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3.   Denesyuk V, Denesyuk O, Muzyka N (2016) The remodeling оf left atrium and 
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Вступ 

Серцева недостатність (СН) є однією з найскладніших кардіологічних  

проблем. За останніми даними, поширеність СН в розвинених країнах складає     

1-2% серед дорослого населення. В 55-річному віці ризик розвитку СН досягає      

33 % для жінок і 28 % для чоловіків [63].  

За даними національних реєстрів європейських країн та епідеміологічних 

досліджень, показник поширеності  хронічної серцевої недостатності (ХСН) серед 

дорослого населення становить 2-5 % і зростає пропорційно до віку, 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 помирає 

протягом 4 років, а серед хворих з тяжкою ХСН смертність протягом 

найближчого року сягає 50 %. До 40% пацієнтів, які потрапили до стаціонару з 

приводу симптомів СН, помирають або повторно госпіталізуються впродовж 

наступного року. Зважаючи на демографічну тенденцію, у тому числі і в Україні 

(зростання питомої ваги населення старших вікових груп), питання щодо надання 

медичної допомоги хворим з ХСН набуває дедалі більшої актуальності [20]. 

У повсякденній практиці кардіолога ХСН з систолічною дисфункцією (СД) 

ЛШ та діастолічною дисфункцією (ДД) ЛШ найчастіше пов’язана із наслідками 

ішемічної хвороби серця (ІХС) [18]. У значної частини хворих з коронарогенною 

ХСН, у котрих ІХС виникла на тлі артеріальної гіпертензії (АГ), зазначене 

ураження міокарда поєднується з проявами гіпертензивного серця у вигляді 

значно вираженої гіпертрофії ЛШ (ГЛШ) внаслідок тривалого перевантаження 

тиском [19]. 

Ремоделювання – це структурно-геометричні зміни ЛШ, що включають в 

себе процеси гіпертрофії і дилатації, які призводять до зміни його геометрії і 

порушення систолічної та діастолічної функцій. У ширшому розумінні 

ремоделювання серця означає процес комплексного порушення структури і 

функції серця у відповідь на пошкодження перевантаженням чи втрату частини 

життєздатного міокарда [7, 9].  
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Концепція, заснована на ролі ремоделювання серця в патогенезі СН, 

розглядає зниження ФВ, як наслідок збільшення об'єму камер серця [7].  

Вивчення ролі ендотелію у патогенезі серцево-судинних захворювань 

сприяло розумінню того, що ендотелій регулює не лише периферичний кровотік, 

але і ряд інших важливих функцій [10]. У 1992 році журнал «Наука» назвав оксид 

азоту молекулою року. У 1998 році отримали Нобелівську премію Роберт 

Ферчготт, Луїс Ігнарро і Ферід Мурад за відкриття сигнальних властивостей 

оксиду азоту та розробку концепції ролі ендотелію у патогенезі артеріальної 

гіпертензії, інших захворювань серцево-судинної системи та способів ефективної 

корекції ендотеліальної дисфункції (ЕД) [119]. Об’єднуючою стала концепція про 

ендотелій, як про мішень для профілактики і лікування патологічних процесів, що 

зумовлюють розвиток і прогресування серцево-судинних захворювань [49]. 

Біосинтез NO з L-аргініну відбувається трьома основними ізоформами         

NO-синтази: двома конститутивними – нейрональною і ендотеліальною (eNOS) і 

однією індуцибельною, завдяки якій синтез NO може відбуватися в лейкоцитах 

[42]. Конституціональна ендотеліальна NO-синтаза 3-го типу бере участь у 

синтезі NO ендотелієм і регуляції судинного тонусу [87]. Один із механізмів 

зниження біодоступності NO при ХСН — зменшення його синтезу внаслідок 

пригнічення експресії ендотеліальної NO-синтази [18].  

Ендотеліальна дисфункція є однією з ранніх ознак важких форм судинної 

патології. Протизапальні та антиатерогенні властивості судинної стінки 

визначаються нормальним функціонуванням ендотелію, його здатністю 

продукувати з L–аргініну та вивільняти біологічно активну сполуку – оксид азоту 

(NO). NO є потужним вазодилататором і кардіотропним агентом. Вважається, що 

недостатня продукція і/або прискорений розпад NО відіграють важливу роль не 

лише в підвищенні артеріального тиску (АТ), але і в розвитку таких тяжких 

ускладнень АГ, інсульту, інфаркту міокарда, ниркової недостатності, а також 

ХСН [79]. Вважається, що у нормі основна роль в регуляції функцій серцево-

судинної системи належить eNOS), яка вперше була виявлена в ендотелії судин, а 
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потім у міокарді, ендокарді, гладеньких м’язах, тромбоцитах і деяких інших 

тканинах. 

Досить багато уваги приділяється вивченню вдосконалення 

медикаментозної терапії у хворих з ХСН, що направлена на збільшення 

тривалості та поліпшення якості їх життя [19]. Проте зовсім мало опубліковано 

даних про вплив ендотеліальної дисфункції на розвиток ремоделювання і систоло-

діастолічної дисфункції ЛШ. 

Мета дослідження - підвищення ефективності лікування хворих із ХСН 

ішемічного ґенезу на підставі вивчення особливостей маркерів дисфункції 

ендотелію, ремоделювання та систоло-діастолічної функції ЛШ. 

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); 
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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 

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

менший вмісту в 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. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто 

автором. Дослідження проведені на базі Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, відділення 

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 



30 

 

 

 

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, із них 4 рекомендованих ДАК України, та 

2 статті англійською мовою 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 186 сторінках машинописного тексту (основного тексту 126 сторінок) і 

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

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів,  
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висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури. 

Роботу ілюстровано 37 таблицями та 5 рисунками. Список використаної 

літератури містить 162 джерела, із них 94 кирилицею та 68 латиною. 
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РОЗДІЛ 1 

ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ,  

РЕМОДЕЛЮВАННЯ ТА СИСТОЛО-ДІАСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 

ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Патогенетична роль ендотеліальних факторів у розвитку хронічної 

серцевої недостатності при стабільній ішемічній хворобі серця  

Хронічна серцева недостатність являє собою актуальну проблему в практиці 

сучасного кардіолога та лікаря-терапевта, що має прогресуючий характер і 

потребує значних коштів, більшість яких припадає на стаціонарне лікування 

хворих, які госпіталізуються в стаціонар, у зв’язку з декомпенсацією клінічного 

перебігу захворювання. Серед пацієнтів з уже сформованою СН щорічно 

смертність варіює від 7 % для стабільних/амбулаторних хворих і до 17 % - серед 

стаціонарних хворих [63]. 

Найбільш поширеною причиною систоло-діастолічної дисфункції ЛШ та 

ХСН є ІХС. В основі ІХС лежать морфологічні та функціональні зміни 

коронарних судин, що за певних умов призводить до невідповідності між 

потребою міокарда в кисні та величиною коронарного кровотоку, до дилатації 

ЛШ, тотального зниження скоротливої здатності ЛШ, які супроводжуються 

клінічними ознаками ХСН [79]. Вивчення ролі ендотелію в патогенезі серцево-

судинних захворювань (ССЗ) сприяло розумінню того, що ендотелій регулює не 

лише периферичний кровотік, але і ряд інших важливих функцій організму 

[10,16]. 

У 1992 році журнал «Наука» назвав оксид азоту молекулою року. У 1998 

році Роберт Ферчготт, Луїс Ігнарро і Ферід Мурад отримали Нобелівську премію 

за відкриття сигнальних властивостей NO та розробку концепції ролі ендотелію у 

патогенезі АГ, інших захворювань серцево-судинної системи (ССС) та способів 
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ефективної корекції ендотеліальної дисфункції (ЕД) [119]. Об’єднуючою стала 

концепція про ендотелій як про мішень для профілактики і лікування 

патологічних процесів, що зумовлюють розвиток і прогресування ССЗ [49].  

Ендотеліальна дисфункція є однією з ранніх ознак важких форм судинної 

патології. Вазопресорні, вазодилататорні та антиатерогенні властивості судинної 

стінки визначаються нормальним функціонуванням ендотелію, його здатністю 

продукувати з L–аргініну та вивільняти біологічно активну сполуку – оксид азоту 

(NO). Згідно сучасних уявлень, NO є потужним вазодилататором і кардіотропним 

агентом. Вважається, що недостатня продукція і/або прискорений розпад NО 

відіграють важливу роль не лише в підвищенні АТ, але і в розвитку таких тяжких 

ускладнень АГ, як інсульту, інфаркту міокарда, ниркової недостатності, а також 

ХСН [20, 30, 79].  

У вільному стані NO – короткоживуча молекула, період на півжиття якої 

коливається від 6 до 30 с, після чого вона швидко руйнується. Але NO може 

стабілізуватися шляхом включення в динітрозольні комплекси заліза з тіоловими 

лігандами та з S-нітрозотіолами, створюючи депо в тканинах. З даного депо NO 

вивільнюється поступово, виконуючи ауто- та паракринні функції. S-

нітрозилювання з тіоловими групами в плазмових білках, таких як альбумін, 

генерує циркуляторний пул NO [42]. 

Нестабільність NO унеможливлює застосування стандартних методів його 

безпосереднього визначення. Оскільки більша частина NO окислюється в нітрити 

(NO2
-) і нітрат (NO3

-), спектрофотометрично визначають NO2
-, використовуючи 

реакцію Гріса [87].  

За фізіологічних умов ензиматичне утворення NO і L-цитруліну в організмі 

людини та тварин з амінокислоти L-аргініну та О2  відбувається під дією 

цитохрому Р-450-подібних гемопротеїнів - NO-синтаз (NOS, ЕС 1.14.13.39) [87]. 

За характером індукції та фізіологічними властивостями розрізняють 

конститутивну ізоформу NOS (сNOS) та індуцибельну NOS (іNOS). 

Конститутивні ізоформи є кальцій–кальмодулін–залежними і синтезують NO у 
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клітині постійно (конститутивно) в невеликій кількості. Конститутивна ізоформа 

NOS є менш потужним ензимом, ніж індуцибельні, які поділяють на нейрональну 

(I тип, nNOS) і ендотеліальну (III тип, eNOS) ізоформи, які виявляються в 

ендотеліоцитах, нейронах, тромбоцитах, нейтрофілах та інших клітинах. Назви 

ізоформ відображають лише історію їх відкриття. Усі три типи синтаз 

використовують в якості таких кофакторів: флавінаденіндинуклеотид та 

флавінмононуклеотид, кальмодулін і тетрагідробіоптерин [42]. Для синтезу NO 

необхідні гомодимерні форми синтази (молекулярна маса мономерних 

субодиниць складає 160 кДа (nNOS), 135 кДА (eNOS) та 130 кДА (іNOS)) [42, 60]. 

Усі ізоформи NOS є схожими за структурою та механізмом каталітичної 

активності й експресуються як продукти різних генів. Назви ізоформ NOS 

вказують на місце іх ідентифікації. Більшість типів клітин організму людини 

мають одну або декілька ізоформ  NOS [79]. 

За фізіологічних умов домінуючим ензимом, що забезпечує синтез NO у 

кровоносному руслі, є еNOS, яка експресується на ендотелії судин і відіграє 

важливу роль у забезпеченні постійного «базального» (фізіологічно необхідного) 

рівня NO, який бере участь у реалізації механізмів локальної ендотеліальної 

цитопротекції та необхідний для підтримання гомеостазу судин. Крім 

ендотеліоцитів, еNOS експресується в еритроцитах, тромбоцитах, кардіоміоцитах 

та інших клітинах. Відомо, що зниження активності еNOS веде до зниження 

ендогенної продукції NO ендотеліоцитами і є однією з  ключових  ланок 

патогенезу ІХС [87, 92]. 

  Вивчаючи літературні джерела, встановлено, що у пацієнтів з ІХС 

відбувається порушення активності NO-синтази, яка полягає в пригніченні 

активності конститутивної ізоформи ферменту та активації індуцибельної 

ізоформи [87]. 

 Відомо, що при порівнюванні за початковими клініко-гемодинамічними 

характеристиками хворі з ХСН демонструють варіабельність як 

ендотелійзалежної вазодилататорної відповіді, так і різну тривалість життя [17]. 
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Зокрема, продемонстровано, що низькі показники потокозалежної вазодилатації є 

предиктором невиживання хворих із ХСН у наступні 12 та 60 міс незалежно від 

початкового ФК за NYHA та величини ФВ ЛШ [17]. Тому актуальним питанням є 

вивчення генетичних чинників, зокрема поліморфних варіантів гена еNOS як 

потенційної детермінанти функціонального стану ендотелію при ХСН [20]. 

Одним із механізмів зниження біодоступності NO при ХСН є зменшення 

його синтезу внаслідок пригнічення експресії еNOS, чинниками якої, зокрема, є 

зменшення напруги зсуву внаслідок зниження швидкості системного кровоплину, 

прямого впливу прозапальних цитокінів (фактора некрозу пухлин альфа) і 

альдостерону [20]. 

Доведений інший чинник зниження біодоступності при ХСН — характерна 

для згаданого синдрому активація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 

(РААС), за якої, з одного боку, внаслідок підвищеної активності ангіотензин-

перетворювального ферменту (АПФ) зменшується індуковане брадикініном 

утворення NO, а з другого — інтенсифікується хімічна інактивація останнього 

вільними радикалами кисню, продукція яких стимулюється через активацію 

НАДФН-оксидаз ангіотензином ІІ [20]. 

Ендотелій — це внутрішній шар клітин, яким вистелені капіляри, а також усі 

інші судини і серце. Це пласт плоских, полігональної форми, витягнутих у 

довжину клітин з нерівними хвилястими краями, які добре видно у разі 

імпрегнації сріблом. Ширина клітин 8-19 мкм, довжина від 10-22 до 75-175 мкм і 

більше (в аорті 500 мкм) [91]. 

Прикінці минулого і в цьому ХХІ сторіччі особлива увага приділяється 

вивченню ендотелію судин. Ендотелій називають найбільшою ендокринною 

залозою людського організму.  Ендотелій – внутрішня вистілка судин – складає 

близько 1-6·1013 клітин, що в перерахунку являє собою орган масою 1,5-1,8 кг або 

безперервний моношар ендотеліальних клітин довжиною 7 км,  а площа поверхні 

ендотелію складає близько 600 м2, що приблизно дорівнює площі футбольного 

поля  [49, 102]. 
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Повноцінне та «правильне» функціонування ендотелію забезпечує виконання 

наступних функцій (табл.1.1) 

Таблиця 1.1 

Функція ендотелію та його фактори регуляції гомеостазу[1, 23, 80] 

Функція        

ендотелію 

Фактори ендотелію, що забезпечують дану функцію 

 

Регуляція тонусу 

судин 

Синтез вазоактивних агентів : оксид азоту, 

ендотелін, ангіотензин І-АІ, простациклін, 

тромбоксан , брадикінін 

 

Регуляція згортання 

крові 

Активатори й інгібітори фібринолізу,  тканинний 

активатор плазміногену (t-PA), інгібітор тканинного 

активатора плазміногену – 1 (РАМ); про- і 

антитромботичні фактори (тромбомодулін, фактор  

Віллебранда, гепарин-сульфат протеоглікан) 

Регуляція 

проникності судин 

Вільні радикали: оксид азоту (NO), аніон 

супероксиду(О2-), аніон пероксинітриту (OONO+) 

 Протеїнкіназа С 

Регуляції росту 

гладеньком’язевих 

клітин 

Секреція ендотеліального фактору росту, секреція 

гепариноподібних інгібіторів росту 

Імунна функція Секреція ІL-І 

 

Адгезія лейкоцитів 

Р-селектин, Е–селектин, внутрішньоклітинна 

молекула адгезії-1 (ІСАМ-1), молекула адгезії 

судинних клітин-1 (VCAM-1) та інші 

 

Ендотелій приймає найактивнішу участь в регуляції судинного тонусу, 

виробляючи різноманітні біологічно активні речовини. За механізмом дії 

вазоактивні речовини поділяються на вазоконстриктори та вазодилататори 

(табл.1.2) [60]. 
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При тривалому впливі різних пошкоджуючих чинників (ксенобіотики, 

гіпоксія, інтоксикація, запалення, гемодинамічне перевантаження) розвивається 

ЕД. 

Таблиця 1.2 

Основні ендотеліальні фактори, що впливають на тонус судин [60] 

Вазоконстриктори Вазодилататори 

Ендотелін-1 NO 

Тромбоксан А2 Простациклін 

20-НЕТЕ (20-гідроксиейко- 

зотетраєнова кислота ) 

Натрійуретичний 

пептид С 

Ангіотензин-ІІ Кініни 

 

Ендотеліальна дисфункція визначається як неадекватне (збільшене або 

зменшене) утворення в ендотелії різних біологічно активних речовин. Порушення 

між вазопресорами і вазодилататорами виявляється практично при всіх ССЗ, 

атеросклерозі, ІХС, АГ, цукровому діабеті (ЦД), сепсисі, злоякісних 

новоутвореннях, еректильній дисфункції [79]. 

Відомо, що факторами, які зумовлюють дисфункцію ендотелію судин у 

пацієнтів з ІХС, є дисліпідемія, оксидативний стрес, гемодинамічне навантаження 

підвищеним АТ та ін. Пригнічення активності еNOS у практично здорових 

донорів при старінні організму та в пацієнтів з ІХС свідчить про зниження 

синтезу ендогенного NO та ендотеліальну дисфункцію. 

Основні причини розвитку ендотеліальної дисфункції (фактори ризику) [30,58]: 

цукровий діабет, тютюнопаління, дисліпідемія (гіперхолестеринемія), АГ, 

гіпергомоцистеїнемія, метаболічний синдром, похилий вік, чоловіча стать, 

підвищений рівень цитокінів (IL-1ß, TNF-£, IL-8). 

Основними проявами ендотеліальної дисфункції є [23, 29, 30]: 

1. Порушення біодоступності NO через: 

• пригнічення експресії/інактивації еNOS і зниження синтезу NO; 
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• зниження щільності на поверхні ендотеліальних клітин рецепторів (зокрема, 

мускаринових), подразнення яких у нормі призводить до утворення NO; 

• підвищення деградації NO – руйнування NO настає раніше, ніж речовина 

досягне свого місця дії. 

2. Підвищення активності АПФ на поверхні ендотеліальних клітин. 

3. Збільшення синтезу ендотеліальними клітинами ендотеліну-1 та інших    

вазоконстрикторних субстанцій. 

4. При тяжкому ураженні ендотелію порушується його цілісність, і в інтимі 

з’являються ділянки, позбавлені ендотеліальної вистилки (деендотелізація). Це 

призводить до того, що нейрогормони, оминаючи ендотелій і, тим самим, 

безпосередньо взаємодіють з гладеньком’язовими клітинами, зумовлюють їх 

скорочення. 

Методи визначення вираженості ендотеліальної дисфункції представлено в 

табл.1.3. 

 Під СН розуміють стан, при якому насосна функція серця, за відсутності 

зниження тиску наповнення шлуночків, не може  забезпечити постачання тканин 

киснем  відповідно до потреб їх метаболізму [67]. 

 Із клінічної точки зору ХСН являє собою синдром, типовими рисами якого є 

зниження толерантності до фізичних навантажень, затримка рідини в організмі, 

прогресуючий характер та зниження тривалості життя. 

Діагноз СН базується на двох глобальних критеріях [67]:                

1) наявності суб’єктивних симптомів і об’єктивних ознак СН; 

2) об’єктивних доказах наявності дисфункції серця (систолічної та/або 

діастолічної) у стані спокою, отриманих за допомогою інструментального 

дослідження  (насамперед – ехоКГ).  

3) Допоміжним критерієм СН є позитивна клінічна відповідь на лікування. З 

метою встановлення остаточного діагнозу СН інструментальна об’єктивізація 

дисфункції серця є обов’язковою. 
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Таблиця  1. 3 

Методи визначення вираженості ендотеліальної дисфункції [61, 99, 114] 

 

Сьогодні ХСН розглядається як нездатність серця забезпечувати рівень 

кровоплину, відповідний до потреб метаболічних та перш за все енергетичних 

процесів. Клінічно ХСН - синдром, типовими рисами якого є зниження 

толерантності до фізичного навантаження, затримка в організмі рідини, яка має 

прогресуючий характер, унаслідок чого суттєво знижується тривалість та якість 

життя [27]. 

На сьогодні визнана нейрогуморально-енергетична теорія розвитку ХСН, з 

наступними змінами гемодинаміки, яка не пояснює механізми її декомпенсації, а 

Назва методу Методики 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка ендотелій- 

залежної  вазо- 

дилатації 

• інвазивні дослідження вінцевих 

артерій: 

- коронарна ангіографія, 

• інвазивні дослідження периферійних 

артерій: 

- дуплексна ехографія, 

- венозна оклюзійна плетизмографія; 

• неінвазивні дослідження коронарних 

артерій: 

- позитронно-емісійна томографія; 

• неінвазивні дослідження 

периферійних артерій: 

- ультразвуковий метод 

 

 

 

Визначення 

циркулюючих 

маркерів 

ендотеліальної 

дисфункції 

• маркери системної біодоступності NO 

(нітрит/нітрат-аніони), 

• ЕТ-1, 

• асиметричний диметиларгінін, 

• фактор Віллебранда, 

• тканинний активатор плазміногену, 

• інгібітор активатора плазміногену-1, 

• адгезивні молекули: 

- адгезивна молекула судинної стінки - 1, 

- ендотеліально-лейкоцитарна адгезивна 

молекула - 1 (Е-селектин), 

- міжклітинна адгезивна молекула - 1, 

- Р-селектин 
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стандартне лікування не завжди виправдовує сподівання, тому актуальним 

залишається пошук інших патогенетичних та прогностичних факторів перебігу 

ХСН [43]. У звя’зку з цим сьогодні велике клінічне значення надається вивченню 

ЕД в патогенезі та розвитку СН при ССЗ [43]. 

Патогенетичні механізми розвитку ХСН [29]: 

• при ХСН спочатку відбуваються нейрогуморальні, енергетичні, а потім 

гемодинамічні зміни в системі кровообігу. 

• Активація симпатико–адреналової системи з метою підтримання АТ на 

оптимальному рівні та перфузія життєво важливих органів і тканин в 

умовах зниженого серцевого викиду. Збільшення синтезу кахехоламінів 

призводить до підвищення загального периферичного опору артеріальних 

судин та збільшення постнавантаження; збільшення венозної 

вазоконстрикції – до збільшення венозного повернення крові до серця, 

тобто збільшення переднавантаження. 

• Активація РААС. Збільшується синтез ангіотензину ІІ, альдостерону, 

посилюється реабсорбція натрію та води в ниркових канальцях, що 

призводить до збільшення ОЦК, підвищення навантаження на серце, 

затримки натрію, води та виникнення набряків. 

• Виникає ендотеліальна дисфункція за рахунок збільшення синтезу 

вазопресорів (ендотеліну-1, ангіотензину ІІ, тромбоксану) та зменшення 

утворення вазодилататорів (оксиду азоту, простацикліну). 

• Збільшується продукція антидіуритичного гормону (вазопресину), 

унаслідок чого підвищується реабсорбція натрію в ниркових канальцях під 

впливом альдостерону, що призводить до зростання ОЦК, артеріальної та 

венозної вазоконстрикції. 

• Порушується синтез передсердного натрійуретичного гормону, що 

зменшує реабсорбцію натрію і води в канальцях і збільшує клубочкову 

фільтрацію, гальмує синтез реніну, ангіотензину ІІ та альдостерону. 
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• Виникає гіпертрофія міокарда, перенавантаження міокарда та його 

пошкодження, від чого спочатку підвищується, а потім знижується 

скоротлива здатність серця. Встановлено, що спочатку виникає 

ремоделювання серця, діастолічна, а потім і систолічна дисфункція 

міокарда, яка сприяє розвитку гіпоксії органів і тканин та виникнення 

набрякового синдрому.  

Отже сама система нейрогуморальної регуляції представляє собою складну 

ієрархічну багаторівневу організацію та відіграє одну з провідних ролей в системі 

контролю АТ і підтримці гомеостазу кровообігу, є вирішальною на всіх етапах 

становлення, розвитку АГ, ІХС та їхніх ускладнень, у тому числі і ХСН. 

 

1.2 Роль ремоделювання та систоло-діастолічної дисфункції лівого 

шлуночка у виникненні хронічної серцевої недостатності на тлі стабільної 

ішемічної хвороби серця  

Одним із головних компонентів формування ХСН, незалежно від її етіології, є 

ремоделювання серця [3, 5]. Тобто слідом за пошкодженням міокарда спочатку 

виникає втрата певної кількості нормально функціонуючих кардіоміоцитів, 

спостерігається наростання тяжкості ХСН, зумовлене ремоделюванням [15]. 

Ремоделювання – це структурно-геометричні зміни ЛШ, що включають в себе 

процеси гіпертрофії і дилатації, які призводять до зміни його геометрії і 

порушення систолічної та діастолічної функцій. У ширшому розумінні 

ремоделювання серця означає процес комплексного порушення структури і 

функції серця у відповідь на пошкодження перевантаженням чи втрату частини 

життєздатного міокарда.  

Процес ремоделювання серця в першу чергу включає збільшення маси 

міокарда (ММ), дилатацію порожнин, а також зміну геометричних характеристик 

шлуночків. Саме тому запобігання ремоделюванню серця може бути ключем до 

переривання замкнутого кола в формуванні ХСН [2]. Як правило, достатньо 

тривалий час після початкового зниження скоротливості міокарда пацієнти не 
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мають будь-яких ознак СН. Проте на певному етапі захворювання неминуче 

відбувається перехід у фазу клінічних проявів СН, що супроводжується 

стрибкоподібним вкороченням тривалості життя хворих. Донині не встановлені 

точні механізми, відповідальні за перехід до клінічно маніфестованої СН. Також 

не відомо - трапляється це у всіх осіб з дисфункцією ЛШ, чи лише у певних 

пацієнтів [7]. 

Концепція, заснована на ролі ремоделювання серця в патоґенезі СН, розглядає 

зниження ФВ, як наслідок збільшення об'єму камери.  

Ремоделювання серця може бути визначено як зміни розміру, геометрії, 

форми, складу і функції серця [8]. Термін «ремоделювання» почали 

використовувати, починаючи з 80-х років, для позначення структурно-

геометричних змін ЛШ, що розвиваються після ІМ. Широке вивчення клінічних 

аспектів ремоделювання серця почалося у 90-ті роки після публікації класичних 

досліджень Пфеффера і Браунвальда з ремоделювання ЛШ після гострого ІМ.  

При фізіологічному ремоделюванні міокарда у людини під дією 

короткотривалих зовнішніх навантажень відбувається потовщення 

міжшлуночкової перетинки при відносно невеликих змінах кінцево-діастолічного 

розміру серця, що дозволяє серцю підлаштуватись до зовнішніх навантажень, і, як 

часто буває, це ремоделювання є процесом зворотним. При фізіологічному 

ремоделюванні ніколи не змінюються показники скорочення та вкорочення 

волокон міокарда ЛШ [7, 9, 26]. 

Дослідження SAVE показало, що використання інгібітора АПФ (ІАПФ) – 

каптоприлу у комплексному лікуванні ІМ сприяє гальмуванню процесу 

постінфарктного ремоделювання ЛШ, що супроводжується значним поліпшенням 

перебігу захворювання та прогнозу пацієнтів. Динамічна зміна геометрії ЛШ під 

час серцевого циклу від еліпсоїдної в систолу, до сферичної форми в діастолу 

представляє собою обов'язковий компонент нормальної систолічної та 

діастолічної діяльності шлуночка. Відносне подовження ЛШ під час систоли є 

механізмом, за допомогою якого шлуночок викидає більший об'єм крові 
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внаслідок  меншого міокардіального стресу. Зворотний процес - сферифікація ЛШ 

під час ранньої діастоли супроводжується збільшенням об’єму шлуночка і 

служить доповненням до раннього діастолічного наповнення, в якому бере участь  

тільки пасивне подовження кардіоміоцитів. Були запропоновані численні описи 

геометрії ЛШ. Із них найпростіший і універсальний показник  сферичності ЛШ - 

використання відношення його короткої до довгої осей. Порушення геометрії ЛШ 

притаманне всім пацієнтам з дисфункцією ЛШ і часто передує зменшенню ФВ, 

порушенню системної гемодинаміки і клінічним проявам [45].  

Зміна геометрії міокарда ЛШ, непропорційне потовщення стінок ЛШ, 

деформація мітрального кільця і підклапанного апарату, поява мітральної 

регургітації – тривожні попередники початку розвитку патологічного 

ремоделювання міокарда [5].   

Прогностична значимість форми і геометрії ЛШ у пацієнтів з АГ продовжує 

дискутуватися. У ранніх дослідженнях ремоделювання ЛШ розглядалося як 

адаптивна відповідь на перевантаження тиском і об'ємом, і це пов'язувалося з 

більш сприятливим прогнозом. Насправді процес адаптації ЛШ до АГ є 

складнішим, ніж очікувалося. Серце здатне адаптуватися до тривалої АГ з 

розвитком концентричної гіпертрофії ЛШ. У відповідність із зразком 

компенсаторної відповіді товщина стінки ЛШ збільшується пропорційно рівню 

АТ для підтримки нормального міокардіального стресу. Дилатація ЛШ 

проявляється пізніше при переході від гіпертрофії ЛШ до його міокардіальної 

недостатності [51].  

За сучасною класифікацією виділяють наступні геометричні моделі серця (за 

А. Gаnau, 1992) [120]:  

1) концентрична (ГЛШ) - збільшення маси міокарда та відносної товщини стінки 

ЛШ;  

2) ексцентрична гіпертрофія ЛШ - збільшення порожнин серця з незначним 

збільшенням маси міокарда ЛШ;  
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3) концентричне ремоделювання ЛШ - нормальна маса і збільшення відносної 

товщини стінки;  

4) нормальна геометрія ЛШ. 

Для отримання повнішого аналізу локального скорочення міокарда, на 

сучасному етапі медицини, використовують стрес-ехо-проби та 3D-ЕхоКГ [162].  

З опублікованої роботи A. Gаnau et al. [120] відомо, що дослідники  

визначали гемодинамічні особливості та стан скоротливості ЛШ у 165 пацієнтів з 

АГ залежно від його геометричної моделі. Концентрична ГЛШ спостерігалася 

лише у 8,0 % досліджуваних; у 27,0 % хворих визначали ексцентричну 

гіпертрофію; в 13,0 % - концентричне ремоделювання ЛШ; у 52,0 % 

досліджуваних пацієнтів визначалась нормальна геометрія ЛШ.  

Спостереження за 253 пацієнтами з самого початку неускладненої 

есенціальної гіпертензії упродовж 10-ти років, проведене М. Коren et al. [130], 

підтвердило, що частота серцево-судинних ускладнень і смертність суттєво 

залежать від геометричної моделі ЛШ. Так, найгірший прогноз серцево-судинних 

ускладнень (31,0 %) та смертності (21,0 %) був відзначений у ґрупі пацієнтів з 

концентричною ГЛШ. Найбільш сприятливий проґноз (відсутність летальних 

результатів і 11,0 % серцево-судинних ускладнень) був характерним для ґрупи 

пацієнтів з нормальною геометрією ЛШ. Пацієнти з ексцентричною гіпертрофією 

і концентричним ремоделюванням займали проміжне положення.  

Вивчення патофізіології та патогенезу зміни структури і геометрії ЛШ у 

пацієнтів з АГ дозволяє зробити висновок, що при концентричному 

ремоделюванні має місце «недовантаження об'ємом», можливо, через «натрійурез 

при підвищенному АТ». У відповідь на недовантаження об'ємом не відбувається 

явної ГЛШ. Вивчення механізмів недовантаження ЛШ може надати нові стратегії 

для попередження прогресування гіпертензивного ураження серця та оптимізації 

гіпотензивного лікування [3]. 

Традиційно синдром ХСН розглядається як комплекс функціональних 

розладів, пов'язаних з порушенням насосної функції шлуночків. Розмежування 
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дисфункції шлуночків на систолічну та діастолічну підкреслює переважні 

порушення процесу скорочення і розслаблення міокарда. У дослідженнях 

останніх років пропонується розглядати систолічну дисфункцію, що виражається 

у зниженні скоротливості міокарда внаслідок структурної перебудови шлуночків, 

в першу чергу їх дилатації. Дане положення переглядає прийняту точку зору, 

згідно з якою порушення скоротливості міокарда призводить до розширення 

камери і надає синдрому СН важливу анатомічну основу. Дилатація порожнини є 

ранньою відповіддю ЛШ на пошкодження і сприяє збереженню нормального 

ударного об'єму за рахунок збільшення кінцевого діастолічного об'єму 

розширеного шлуночка [45].  

Ще нещодавно зниження ФВ в першу чергу розглядалося як порушення 

скорочувальної функції кардіоміоцитів, що супроводжується зменшенням 

загальної кінетики стінок шлуночка. Концепція, заснована на ролі ремоделювання 

серця в патогенезі СН, розглядає зниження ФВ як наслідок збільшення об'єму 

камери. Визнання цього дає можливість перегляду підходів до класифікації СН та 

її розподіл на систолічну та діастолічну на базі ФВ. Можливо, що ремоделювання 

шлуночка, а не його скорочувальна дисфункція, є ключем у характеристиці 

вираженості зниження ФВ [3].  

Численні експериментальні та клінічні дослідження підтримують концепцію 

про те, що ремоделювання серця - процес прогресуючий, не обов'язково 

пов'язаний з додатковими інфарктами, інфекціями або інтоксикаціями, який веде 

до появи і розвитку ХСН. Незважаючи на те, що ремоделювання може тривати 

повільно і прогресувати протягом тривалого часу, раннє медикаментозне 

втручання може сприятливо впливати на процес ремоделювання та його наслідки 

[12].  

Необхідно підкреслити, що вкрай важливою є рання діагностика СН. Тільки 

своєчасний початок лікування хворих із СН може принести максимальний ефект. 

У сучасній літературі триває дискусія у відношенні адаптивного або 

патологічного характеру процесів ремоделювання серця. Більшість авторів 
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вказують на компенсаторний характер ремоделювання ЛШ на початку 

ушкоджуючої дії на міокард. Будучи спочатку компенсаторним, процес 

прогресуючої гіпертрофії й дилатації ЛШ і серця в цілому стає патологічним та 

має ряд негативних наслідків, що ведуть до «зриву» компенсації, серце вступає у 

фазу «прогресуючого кардіосклерозу і зношування структур», яка 

характеризується порушенням поновлення структур і тягне за собою загибель 

клітин, розвиток склерозу органу.  

Прогресуюча гіпертрофія і дилатація серця супроводжуються подальшим 

порушенням спочатку діастолічної, а потім і систолічної функції шлуночків, 

збільшенням потреби міокарда в кисні, зміною субендокардіального кровотоку, 

порушеннями біоенергетики міокарда і збільшенням ризику виникнення 

небезпечних для життя шлуночкових аритмій [17].  

Протягом багатьох десятирічь активно вивчається систоло-діастолична 

функція ЛШ при СН, яка при ІХС, АГ, в переважній більшості випадків 

порушена. На сьогоднішній час найбільш ефективним методом діагностики 

структурно-функціональних змін в міокарді при ССЗ є ехоКГ-дослідження [162]. 

Проведенні багаточисельні дослідження свідчать про те, що при ІХС відбувається 

порушення скоротливої здатності та ДД ЛШ. 

 Систоло-діастолічна дисфункція – це один із важливих процесів 

компенсації, при якій характерні протилежні зміни в порожнині ЛШ, коли 

відбувається перехід гіпертрофії в дилатацію (а не навпаки). При ДД відбувається 

зниження артеріального опору, яке здатне ще більше погіршувати наповнення 

ЛШ [39]. Відомо, що при прогресуванні ДД ЛШ відбувається збільшення ризику 

раптової серцевої смерті на 80,0 % [48, 85]. 

При ССЗ виділяють 3 типи ДД ЛШ: сповільненої релаксації, 

псевдонормальний та рестриктивний. Доведено, що типи сповільненої релаксації 

та псевдонормальний суттєво не впливають на показник внутрішньосерцевої 

гемодинаміки, в той час як рестриктивний тип ДД негативно впливає на 

показники ССС і сприяє розвитку міокардіальної СН та кардіальної смерті [2].  
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За даними останнього керівництва, що присвячене діагностиці, лікуванню і 

профілактиці гострої і хронічної СН, яке було опубліковано в травні 2016 року 

European Society of Cardiology (ESC), з'явився новий термін – СН із середнім 

рівнем (40-49 %) ФВ ЛШ. За словами авторів керівництва, виділення СН із 

середнім рівнем ФВ ЛШ як окремої нозологічної одиниці повинно стимулювати 

наукову спільноту до більш ретельного вивчення фонових характеристик, 

патофізіології і методик лікування цієї категорії хворих СН (табл. 1.4).  

Пацієнти з СН із середнім рівнем ФВ ЛШ, ймовірніше за все, мають 

комбінацію діастолічної і легкої систолічної дисфункції, а характеристики 

пацієнтів з  СН із середнім рівнем ФВ ЛШ знаходяться в інтервалі між 

характеристиками хворих з СН зі зниженою (< 40 %)  ФВ ЛШ і СН зі збереженою 

ФВ ЛШ ( > 50 %) [63]. 

Таблиця 1.4 

Характеристика основних типів серцевої недостатності 

Тип СН  СН зі зниженою       

ФВ ЛШ 

СН із середнім рівнем 

ФВ ЛШ 

СН зі збереженою            

ФВ ЛШ 

К
р

и
те

р
ії

  

1 Об'єктивні і суб’єктивні симптоми (на ранній стадії розвитку 

синдрому і на фоні прийому діуретиків симптоми можуть бути 

відсутніми): хрипи в легенях, двохсторонні набряки гомілок, шуми в 

серці, розширення яремних вен, зміщення/розширення верхівкового 

поштовху; зміни на ЕКГ, в тому числі виникнення ФП, ГЛШ, 

порушеннь реполяризації   

2 ФВ ЛШ <40% ФВ ЛШ 40-49% ФВ ЛШ≥50% 

3 - 1. Підвищені рівні натрійуретичних пептидів 

(BNP>35 пг/мл і/або NT-proBNP>125 пг/мл) 

2. Щонайменше один додатковий критерій: 

• відповідне структурне захворювання серця 

(ГЛШ і/або збільшення ЛП) 

• діастолічна дисфункція 

Примітка. BNP- мозковий натрійуретичний пептид; NT-proBNP- NT-

фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду; ГЛШ – гіпертрофія лівого 
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шлуночка; ЛП – ліве передсердя; ФП – фібриляція передсердь, ЕКГ- 

електрокардіограма. 

У літературі виділені такі незалежні предиктори виживання хворих на ХСН: 

КСО ЛШ, ФВ ЛШ, мітральна регургітація, систолічний та діастолічний АТ, 

наявність патологічного зубця Q, АВ-блокади на ЕКГ, рівень лімфоцитів, 

білірубіну, натрію та фібриногену сироватки крові [17].  

До критеріїв прогнозування СН відносяться такі несприятливі фактори: 

зниження ФВ ЛШ, високий клас СН за NYHA, виражена гіпонатріємія, 

розширення комплексу QRS, тривала гіпотензія, тахікардія в спокої, рефрактерні 

набряки [114,115,125]. 

 

1.3 Методи немедикаментозної та медикаментозної  корекції 

ендотеліальної дисфункції судин при хронічній серцевій недостатності 

Відновлення функції ендотелію є принциповим завданням терапії і включає 

в себе немедикаментозні та медикаментозні методи корекції. 

До немедикаментозних методів корекції відносяться: 

1. Фізичні навантаження. В експериментальних дослідженнях виявлено, що 

після фізичних навантажень відбувається підвищення рівня еNOS, 

збільшення продукції NO. Рекомендується дозоване фізичне навантаження 

по 30-45 хв 4-5 разів на тиждень з частотою пульсу, що не перевищує         

60-75% від максимально допустимої величини. Фізичне навантаження 

підбирається індивідуально [84, 145]. 

2. Боротьба з тютюнопалінням. В осіб із великим стажем паління відбувається 

порушення вазомоторної активності ендотелію коронарних артерій. При 

гіперхолестеринемії тривале паління підсилює ендотеліальну дисфункцію 

за рахунок збільшення окислення холестерину ліпопротеїдів низької 

щільності (ХС ЛПНЩ) [21]. 
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3. Обмеження вживання їжі з високим вмістом жиру,  яка сприяє розвитку АГ 

за рахунок підвищеного утворення вільних радикалів кисню [46], жирна їжа 

сприяє також погіршанню функції ендотелію у практично здорових осіб. 

4. Обмеження споживання солі у великих кількостях. Недотримання цієї 

рекомендації призводить до пригнічення дії NO в периферійних 

резистивних судинах. У клінічних дослідженнях у пацієнтів із сільчутливою 

АГ виявлено зниження продукції NO [29]. 

5. Прийом антиоксидантів (вітаміни А, С). Вітамін С покращує функцію 

ендотелію за рахунок захисту холестерину ліпопротеїдів високої щільності 

(ХС ЛПВЩ) від окислення та NO від дії вільнорадикальних продуктів. У 

короткотермінових (до 4 міс.) дослідженнях із призначенням фолієвої 

кислоти  відзначалося поліпшення ендотелійзалежної вазодилатації у 

пацієнтів із гіпергомоцистеїнемією [84]. 

6. Корекція вживання алкоголю. При вивченні взаємозв’язків між вживанням 

алкоголю і ризиком розвитку СН встановлено U-подібний зв'язок з 

найменшим ризиком СН при помірному вживанні алкогольних напоїв (до 7 

доз алкоголю за тиждень) [63]. 

7. Бажаний самоконтроль маси тіла – не менше 2-3 разів на тиждень – з 

наступною корекцією, в разі необхідності та прийому діуретиків. 

Медикаментозна терапія ендотеліальної дисфункції спрямована на 

відновлення нормальної функції ендотелію, можливостей його релаксації у 

відповідь на нервові та гуморальні стимули.  

У чисельних плацебо-контрольованих дослідженнях CONSENSUS, TRASE, 

SAVE, VHeFT, SOLVD treatment, AIRE було продемонстровано, що у хворих з 

ХСН тривале застосування ІАПФ зумовлює поліпшення клінічної симптоматики, 

підвищення толерантності до фізичних навантажень, запобігає прогресуванню 

дилатації та систоло-діастолічної дисфункції ЛШ, дозволяє уповільнити 

прогресування ремоделювання ЛШ, знижує ризик повторних госпіталізацій [149].  
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Інгібітори АПФ мають властивість запобігати розщепленню брадикініну, який 

є потужним стимулятором вивільнення ендотелійзалежних розслаблюючих 

чинників (NO, простацикліну) [152, 153]. Іншим механізмом впливу іАПФ на 

ендотеліальну функцію є блокада утворення ангіотензину II. Його зниження 

призводить до зменшення оксидантного стресу. Ангіотензин II володіє 

протилежною дією по відношенню до NO і є практично його антагоністом. 

Інгібування АПФ може відновлювати баланс між двома вазоактивними системами 

ангіотензину II та NO [152].  

 Однією з найважливіших клінічних властивостей ІАПФ є їх здатність 

покращувати клінічний прогноз хворих з ХСН, поліпшувати довгострокове 

виживання хворих за рахунок зменшення ризику смерті від прогресуючої 

насосної недостатності серця і раптової аритмічної смерті [20, 153]. 

Ефективність впливу β-адреноблокаторів (БАБ) на ендотеліальну функцію 

вивчалось у рандомізовано-контрольованих дослідженнях (РКД) COPERNICUS, 

MERIT-HF, CIBIS-I, CIBIS-II, USCP, US-Carvedilol Heart Failure Trials Program, 

SENIORS. Доведено зниження частоти летальних випадків за період 

спостереження, зменшення ризику повторних госпіталізацій при тривалому 

застосуванні, зниження ФК, зменшення дилатації та підвищення ФВ ЛШ [20]. 

Найбільша ефективність встановлена для карведилолу (неселективного блокатора 

β-адренорецепторів з α1-адреноблокуючою дією) і небівололу 

(високоселективного блокатора β1-адренорецепторів) [121]. В експериментах і 

клінічних дослідженнях виявлено, що вони впливають на активність системи 

ендотеліну, знижують його біосинтез і підвищують експресію гена 

препроендотеліну-1, зменшують проліферацію гладеньком’язових клітин, а 

карведилол навіть запобігає ремоделюванню міокарда. Він та його метаболіти — 

потужні антиоксиданти, здатні виводити вільні радикали з клітин, тим самим 

попереджувати активацію генів і чинників транскрипції на фоні процесів 

ремоделювання, і пригнічувати перекисне окислення ліпідів [106, 128]. 
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Докази безпечності та ефективності застосування антагоністів рецепторів 

альдостерону (АРА) при ХСН були продемонстровані в масштабних, багато- 

центрових дослідженнях RALES, EPHESUS та  EMPHASIS-HF. У теперішній час 

застосування спіронолактону та еплеренону є частиною стандартної 

медикаментозної терапії пацієнтів з СН як препаратів, що здатні знижувати 

захворюваність і смертність хворих з тяжкою клінічнозначимою систолічною, 

постінфарктною СН з мало вираженими і вираженими симптомами. Оскільки 

відсутні крупномасштабні порівняльні дослідження еплеренону та 

спіронолактону при СН, при виборі їх слід враховувати докази ефективності при 

наявності відповідних показів. Вивчення фармакологічних особливостей 

(селективність до рецепторів), профілю побічних ефектів, впливу на метаболічні 

параметри і отримані клінічні дані суттєво доводять про користь еплеренону при 

лікуванні СН [71, 142, 161].  

Із блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ (БРА ІІ) для лікування ХСН 

рекомендовані кандесартан, валсартан і лозартан. Ці препарати вивчались у РКД, 

в яких доведена ефективність БРА ІІ (Val-HeFT, CHARM-Added, ELITE II, 

CHARM-Alternative).  Основним механізмом дії  БРА ІІ на систему NO у хворих з 

АГ є блокада АТ1-рецепторів, що призводить до зниження продукції 

супероксидних радикалів, зменшення зв’язування NO та його накопичення. 

Оскільки стимуляція АТ1-рецепторів сприяє утворенню супероксидів, а 

стимуляція АТ2-рецепторів призводить до вазодилатації та натрійурезу за рахунок 

активації системи брадикініну, NO, цГМФ, то спрямованість ефекту ангіотензину 

ІІ (посилення синтезу або інактивація NO) залежить від того, на які рецептори 

переважно він діє. Отже, на фоні блокади АТ1-рецепторів створюються умови для 

підвищеного функціонування незаблокованих АТ2-рецепторів, що призводить до 

накопичення NO [115]. Тривале застосування БРА ІІ покращує якість життя і 

знижує ризик госпіталізацій, що зумовлені прогресуванням ХСН [84, 124].  

У рекомендаціях ESC 2012 року з лікування ХСН додавався інгібітор If-

каналів в синусовому вузлі – івабрадин. Введення івабрадіну у групу 
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фармпрепаратів, що рекомендовані для лікування ХСН, було зумовлено 

результатами дослідженнь SHIFT та BEAUTIFUL. Приєднання івабрадину до 

стандартної терапії ХСН сприяло не лише покращенню функції ЛШ і якості життя 

хворих, а й зменшенню ризику кардіоваскулярної смерті і кількості госпіталізацій 

внаслідок регресу ХСН на 18 % [84, 104, 150].  

Тіазидні діуретики призводили до підвищення рівня нейрональної NOS у 

maculae densa та еNOS у ниркових судинах в експериментальній моделі DOCA 

сольової АГ у щурів, викликаної введенням дезоксикортикостерону та хлориду 

натрію [113]. 

Індапамід має прямий вазодилатуючий ефект за рахунок своїх 

антиоксидантних властивостей, можливості підвищувати біодоступність NO, 

зменшувати його руйнування. Комбіноване лікування невеликими дозами ІАПФ 

(периндоприлу) та індапаміду супроводжувалося збільшенням базального 

вивільнення NO [116]. 

Антагоністи кальцію (амлодипін, верапаміл, дилтіазем)  в експерименті та 

клінічних дослідженнях покращували ендотелійзалежну вазодилатацію  за 

рахунок збільшення NO. Існує кілька механізмів збільшення  NO на фоні 

антагоністів кальцію. Основними з них є антиоксидантна дія антагоністів 

кальцію, збільшення активності супероксиддисмутази, зменшення руйнування 

NO [111, 141]. 

Дигоксин рекомендований до застосування у хворих з ХСН при постійній або 

персистуючій формі фібриляції передсердь з метою досягнення контролю частоти 

скорочень шлуночків при непереносимості БАБ або їх недостатній ефективності. 

У пацієнтів з ХСН, СД ЛШ і синусовим ритмом дигоксин може бути назначеним 

як додатковий засіб на фоні призначення ІАПФ (БРА ІІ), АРА і БАБ (або при 

непереносимості останніх) для зниження ризику госпіталізації [84, 112].  

Гіполіпідемічні засоби - аторвастатин, ловастатин, симвастатин, розувастатин 

теж покращують ендотеліальну дисфункцію, про що свідчать багаторічні 
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дослідження. Статини підвищують експресію еNOS, використовують 

посттрансляційні механізми інгібування [84,129,146]. 

Донатори оксиду азоту - L-аргінін. В  Україні L-аргінін (Arginine hydrochloride) 

зареєстрований у вигляді 4,2% розчину 100 мл для інфузії («Тівортін»), препарат 

забезпечує організм субстратом для синтезу NO [59, 109]. Терапевтичні ефекти 

застосування L-аргініну гідрохлориду такі: 

 захищає міокард під час епізодів ішемії; 

 сприяє нормалізації ЕЗВД; 

 підвищує ефективність комплексної терапії ІХС:  

▪ підвищує толерантність до фізичних навантажень; 

▪ знижує добову потребу у використанні нітрогліцерину; 

▪ знижує рівень тригліцеридів у комбінованому застосуванні з 

статинами ( у порівнянні плацебо + статини); 

 нівелює побічну дію БАБ ( вплив на еректильну дисфункцію); 

 підвищує чутливість тканин до інсуліну; 

 покращує якість життя пацієнтів. 

Нітратвмісні препарати компенсують дефіцит ендогенного NO, який дозволяє 

в деякій мірі вирівнювати дисбаланс між вазоконстрикторами і вазодилататорами, 

що спостерігається при ендотеліальній недостатності [110]. 

Естрогензамісна терапія у жінок у менопаузі сприяє покращенню 

ендотеліальної функції судин. 

Препарат, отриманий на основі комбінації валсартан/сакубітрил. Entresto 

(сакубітрил / валсартан) - перший в своєму класі препарат для лікування СН. 

Зокрема, Entresto показаний для зниження ризику смерті від ССЗ і частоти 

госпіталізації пацієнтів з ХСН функціонального класу (ФК) (NYHA II-IV ФК) і 

зниженою ФВ. Рішення FDA грунтувалося на результатах РКД PARADIGM-HF з 

СН, найбільшого з усіх коли-небудь проведених, в якому брали участь 8442 

пацієнти. Препарат Entresto продемонстрував клінічно та статистично значущу 

перевагу над еналаприлом і задовольнив первинну кінцеву точку зниження 
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ризику смерті від серцево-судинної недостатності або частоти госпіталізацій з СН 

на 20 % при медіані спостереження 27 місяців. Він покращив загальну 

виживаність на 16% у порівнянні з еналаприлом, що обумовлено нижчою 

частотою смерті від ССЗ. Entresto є першим препаратом нового класу, званим 

інгібіторами ангіотензин-неприлізин рецепторів (Angiotensin Receptor Neprilysin 

Inhibitors - ARNI), які діють різними способами на нейрогормональні системи 

серця. Поряд з цим Entresto пригнічує неприлизин (нейтральна ендопептидаза) 

через LBQ657 - активний метаболіт проліків сакубітрил і блокує рецептори 

ангіотензин II першого типу через валсартан [63, 162]. 

Резюме. Як показує багаторічний досвід, зменшення числа людей з вперше 

виниклою СН, підвищення ефктивності терапії і покращення якості допомоги 

хворим з декомпенсацією серця в цілому неможливо без спеціально розроблених 

науково обгрунтованих рекомендацій.  Наведені літературні дані свідчать про те, 

що ЕД при ХСН вивчається інтенсивно тільки в останні роки. Концепція, 

заснована на ролі ремоделювання серця в патогенезі серцевої недостатності, 

розглядає зниження фракції викиду як наслідок збільшення об'єму камери. 

Визнання цього факту дало можливість переглянути  підходи до класифікації СН 

з поділом на систолічну та діастолічну на базі ФВ.  Установлено, що зниження 

активності еNOS веде до зменшення ендогенної продукції NO ендотеліоцитами і є 

однією з  ключових  ланок патогенезу ІХС. Проте зовсім мало опубліковано даних 

про вплив ендотеліальної дисфункції на розвиток як ремоделювання, так і 

систоло-діастолічну дисфункцію лівого шлуночка. Відновлення функції 

ендотелію є принциповим завданням терапії і включає в себе немедикаментозні та 

медикаментозні методи корекції. Поряд з цим у літературі мало з’ясований вплив 

ендотеліальних факторів на ремоделювання та прогресування серцевої 

недостатності. Отже, зменшення пошкодження ендотелію та ремоделювання 

серця, корекція і підтримання адекватного функціонування цих складних процесів 

є однією з найбільш актуальних задач сучасної терапії  кардіальної та судинної 

патології при ХСН. 



55 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ ТА 

МЕТОДИКИ ЇХ ОБСТЕЖЕННЯ 

 

2.1  Загальна клінічна характеристика обстежених хворих 

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». 

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 з 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 у стадії загострення; хронічний 

холецистит у стадії загострення; інсулінзалежний цукровий діабет; виразкова 

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

гемоглобіну 90 г/л і нижче; злоякісні новоутворення. 

Діагноз стабільної стенокардії напруження встановлювали згідно 

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

Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2016) [87].  

При визначенні функціонального класу (ФК) стенокардії використовували 

класифікацію, запропоновану Канадською кардіологічною асоціацією, з 

урахуванням відповідного комплексу клініко-інструментальних даних. 
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Функціональний клас СН визначали по класифікації Нью-Йоркської асоціації 

серця (NYHA).  

Усім пацієнтам проводили клінічні, лабораторні та інструментальні 

дослідження, із подальшою статистичною обробкою отриманих даних. 

Для досягнення мети дослідження був проведений розподіл пацієнтів на дві 

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

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

 

 
Рис. 2.1. 

 Групи обстежених пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу  

 

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

хворих зі зниженою ФВ ЛШ, які отримували стандартну терапію та L-аргініну 
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гідрохлорид; до Іб підгрупи – 22 хворих зі зниженою ФВ ЛШ, що отримували 

лише стандартну терапію. 

Обстежених пацієнтів 2-ї 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. 

Клінічна характеристика обстежених хворих із ХСН ішемічного ґенезу  

залежно від величини ФВ ЛШ представлена у табл. 2.1 та табл.2.2. 

Основна група та група порівняння були репрезентативні за віком пацієнтів та 

статтю (табл. 2.1). Середня тривалість ІХС в пацієнтів 1 групи зі зниженою ФВ 

ЛШ  – (10,8 ± 0,99) років – виявилась достовірно більшою, ніж у пацієнтів із ХСН 

зі збереженою ФВ ЛШ  (2 група) – (4,4 ± 0,65) років. 

 Таблиця  2.1 

Загальна характеристика хворих із хронічною серцевою недостатністю 

ішемічного ґенезу (n=153) 

 

Характеристика 

По 

каз

ник 

Хворі із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ 

1 група 

n=47 

Хворі із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ            

2 група 

n=106 

1 2 3 4 

 

Стать   

                   

чоловіки n 19 86 

% 40,42 81,13 

жінки n 28 20 

% 59,58 18,87 

 

 

Стабільна 

стенокардія 

напруги 

І ФК n 2* 35 

% 4,25 33,02 

ІІ ФК n 18 33 

% 38,29 31,13 

ІІІ ФК n 27* 38 

% 57,44 35,85 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 

 

 

СН за NYHA 

І ФК n 0* 7 

% 0 6,60 

ІІ ФК n 9* 52 

% 19,15 49,05 

ІІІ ФК n 38* 47 

% 80,85 44,35 

Тривалість ІХС, роки М±

m 

10,8±0,99* 4,4±0,65 

Перенесений ІМ n 21 27* 

% 44,68 25,47 

Стентування коронарних 

артерій 

n 8 23 

% 17,02 21,69 

Примітка: * – різниця достовірна між 1 групою (зі зниженою ФВ ЛШ) та 2 групою 

(зі збереженою ФВ ЛШ) пацієнтів  (р<0,05). 

Діагноз стабільної ІХС у обстежених пацієнтів було встановлено на основі 

отриманих наступних даних: перенесений ІМ визначався у 48 (31,38 %),  

втручання з реваскуляризації міокарда (стентування КА)  – у 31 (20,26 %) хворих. 

Решта пацієнтів, а саме 74 (48,36 %), мали типовий напад стенокардії (мали всі 3 

ознаки: біль (дискомфорт) характерної локалізації, характеру та тривалості; 

причиною виникнення болю було фізичне навантаження або емоційний стрес; 

біль проходив упродовж кількох хвилин після припинення дії провокуючих 

факторів або прийому нітрогліцерину), тому згідно протоколу надання медичної 

допомоги хворим зі стабільною ІХС, в них визначали високу претестову 

імовірність ІХС – > 85,0 %, тобто передбачалось, що у таких пацієнтів наявна 

стабільна ІХС. Відповідно, таким пацієнтам не доцільно проводити додаткові 

дослідження для підтвердження наявності ІХС, адже вона вважається доведеною 

[87]. 
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У пацієнтів із ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ 

виявляли різні ФК стабільної стенокардії напруження. Так, серед пацієнтів 

досліджуваних груп найчастіше діагностували стабільну стенокардію ІІІ ФК у 

57,44 % пацієнтів 1 групи та в 35,85 % пацієнтів 2 групи. Поряд з цим стабільна 

стенокардія напруги ІІ ФК визначалась у 38,29 % пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ 

та в 31,13 % пацієнтів зі збереженою ФВ ЛШ.  

Серед пацієнтів 1 групи зі зниженою ФВ ЛШ достовірно частіше визначався 

ІІІ ФК ХСН за NYHA у 80,85 % (р<0,05), тоді як  серед пацієнтів 2 групи зі 

збереженою ФВ ЛШ достовірно частіше визначався ІІ ФК ХСН у 49,05 % 

(р<0,05). 

Ґендерний розподіл обстежених пацієнтів приведений на рис. 2.2. Як видно 

з наведених даних, більшу частину обстежених хворих 69,0 %  складали чоловіки, 

жінок було 31,0 %.  

 

 

Рис. 2.2.  

Ґендерний розподіл обстежених пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю 

ішемічного ґенезу  
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Таблиця 2.2 

Клінічна характеристика факторів ризику ішемічної хвороби серця у хворих 

із хронічною серцевою недостатністю  

 

Характеристика 

По 

каз

ни

к 

Хворі із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ 

1 група 

n=47 

Хворі із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ 

2 група 

n=106 

Тютюнопаління n 14 31 

% 29,80 29,20 

Ожиріння І-ІІ ст. n 21 54 

% 44,68 50,94 

Обтяжена спадковість по 

ССЗ 

n 39 84 

% 82,97 79,24 

 

 

 

 

Вік 

середній  n 0 0 

% 0 0 

похилий (61-71 для 

чоловіків, 56-74 для 

жінок) 

n 36 94 

% 76,59 88,68 

старечий (71-90 для 

чоловіків, 74-90 для 

жінок) 

n 11 12 

% 23,40 11,32 

 

 

 

АГ 

нормальний АТ n 0* 4 

%  3,77 

1 ступінь 
n 5* 36 

% 10,63 33,96 

2 ступінь  
n 17 30 

% 36,17 28,30 

3 ступінь 
n 25* 36 

% 53,19 33,96 

Примітка: * – різниця достовірна між 1 групою (зі зниженою ФВ ЛШ) та 2 

групою (зі збереженою ФВ ЛШ) пацієнтів  (р<0,05). 
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Як видно з наведених даних (табл. 2.2) такі фактори ризику стабільної ІХС, 

як тютюнопаління, ожиріння та обтяжена спадковість по ССЗ, зустрічались 

приблизно однаково часто в обох групах хворих. Разом з тим серед пацієнтів зі 

зниженою ФВ ЛШ (1-а група) частіше діагностували АГ 2-го та 3-го ступеня 

(р<0,05).  

Результати проведеного клінічного обстеження приведені в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Клінічна характеристика обстежених хворих із хронічною серцевою 

недостатностю ішемічного ґенезу 

 

 

Параметри 

По 

ка  

з 

ник 

Хворі із ХСН та 

зниженою ФВ ЛШ 

Хворі із ХСН та 

збереженою ФВ ЛШ 

Ia   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +       

L-аргінін 

n=25 

Іб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=22 

ІІа  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +    

L-аргінін 

 n=50 

ІІб 

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=56 

1 2 3 4 5 6 

Загальна слабкість n  

(%) 

25 

(100,00 %) 

22 

(100,00 %) 

50 

(100,00 %) 

56  

(100,00 %) 

Ціаноз 

периферичний 

n  

(%) 

25 

(100,00 %) 

22 

 (100,00 %) 

10  

(20,00 %) 

р5-3<0,05 

11  

(19,60 %) 

р6-4<0,05 

р6-5>0,05 

Зниження 

толерантності до 

фізичних 

навантажень 

n  

(%) 

25 

(100,00 %) 

22 

(100,00 %) 

 

50 

(100,00 %) 

56 

(100,00 %) 

Набряки на ногах n  

(%) 

25 

(100,0 %) 

22  

(100,0%) 

43  

(86,00 %) 

р5-3<0,05 

48 

 (85,70%) 

р6-4<0,05 

р6-5>0,05 

Задишка у спокої n  

(%) 

12  

(48,00 ) 

10 

 (45,40 %) 

р4-3>0,05 

0 

р5-3<0,05 

0 

р6-4<0,05 



62 

 

 

 

Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 

Задишка при 

звичайному 

фізичному 

навантаженні 

n  

(%) 

11 

(44,00 %) 

11 

(50,00 %) 

р4-3>0,05 

47 

(94,00 %) 

р5-3<0,05 

52 

(92,80 %) 

р6-4<0,05 

р6-5>0,05 

Задишка при 

значному 

фізичному 

навантаженні  

n  

(%) 

2 (8,00 %) 1 (4,50 %) 

р4-3>0,05 

3 (6,00 %) 4 (7,10 %) 

р6-5>0,05 

Серцебиття при 

ходьбі на 100-500 

м 

n  

(%) 

11 

(44,00 %) 

11 

(50,00 %) 

р4-3>0,05 

47 

(94,00 %) 

р5-3<0,05 

52 

(92,80 %) 

р6-4<0,05 

р6-5>0,05 

Серцебиття при 

ходьбі більше 500 

м 

n  

(%) 

2 (8,00 %) 1 (4,50 %) 

р4-3>0,05 

3 (6,00 %) 4 (7,10 %) 

р6-5>0,05 

Зміщення 

відносної тупості 

серця вліво 

n  

(%) 

25 

(100,00 %) 

22 

(100,00 %) 

48 

(96,00 %) 

55 

(98,20 %) 

Послаблення І 

тону на верхівці 

n  

(%) 

23  

(92,00 %) 

20 

 (90,10 %) 

р4-3>0,05 

46  

(92,00 %) 

52  

(92,80 %) 

р6-5>0,05 

Акцент ІІ тону над 

аортою 

n  

(%) 

18  

(72,00 %) 

15  

(68,20 %) 

р4-3>0,05 

35  

(70,00 %) 

40  

(71,40 %) 

р6-5>0,05 

Акцент ІІ тону над 

легеневою 

артерією 

n  

(%) 

7  

(28,00 %) 

7 

 (31,80 %) 

р4-3>0,05 

15  

(30,00 %) 

16 

 (28,60 %) 

р6-5>0,05 

Шум систолічний 

над верхівкою 

n  

(%) 

4 

 (16,00 %) 

3  

(13,60 %) 

р4-3>0,05 

15 

 (30,00 %) 

14 

 (25,00 %) 

р6-5>0,05 

Шум систолічний 

над аортою 

n  

(%) 

5 

 (20,00 %) 

4 

 (18,10 %) 

р4-3>0,05 

8  

(16,00 %) 

9 

 (16,10 %) 

р6-5>0,05 

Частота дихання, 

за 1 хв. 

n  

(%) 

21,0±3,00 21,0±3,00 18,0±2,00 18,0±2,00 

Гепатомегалія n  

(%) 

24  

(96,00) 

21 

 (95,40 %) 

р4-3>0,05 

7  

(14,00 %) 

р5-3<0,05 

8  

(14,30 %) 

р6-4<0,05 

р6-5>0,05 

Примітка. * – різниця достовірна між Іа підгрупою та ІІа підгрупою порівняння 

(р<0,05) 
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Підгрупи були репрезентативні за частотою виявлених клінічних ознак 

ХСН. Серед об’єктивних клінічних ознак ХСН переважали: двобічні периферичні 

набряки, розширення перкуторних меж відносної тупості серця, гепатомегалія. 

Наведені дані (табл. 2.3) свідчать про те, що у хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ 

(1-а група), у порівнянні з аналогічною групою хворих зі збереженою ФВ ЛШ (2-а 

група) визначалось достовірно частіше виникнення задишки у спокої та при 

фізичному навантаженні, серцебиття, периферичний ціаноз, набряки на ногах та 

гепатомегалія (р<0,05), що вказує на більш виражену і достовірну клінічну 

симптоматику ХСН. Доцільно відмітити, що аускультативні дані з боку ССС 

суттєво не відрізнялися  у вказаних групах обстежених хворих. 

Серед коморбідної патології, що безпосередньо не впливає на перебіг ХСН 

у обстежених пацієнтів (n=153), найчастіше траплялися такі захворювання як 

варикозне розширення вен нижніх кінцівок, цукровий діабет 2-го типу та 

енцефалопатія змішаного ґенезу (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4  

Характеристика аритмій, блокад серця та супутньої патології у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу (n = 153) 

Супутня патологія 

По

каз

ни

к 

Хворі із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ 

1 група 

n=47 

Хворі із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ 

2 група 

n=106 

1 2 3 4 

Синусова тахікардія 
n 24* 38 

% 51,06 35,85 

Синусова брадикардія 
n 0* 5 

%  4,72 

Пароксизмальна форма 

фібриляції передсердь 

n 1 2 

% 2,13 1,88 
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 

Персистуюча форма 

фібриляції передсердь  

n 19* 4 

% 40,42 3,77 

Шлуночкова 

екстрасистолія І-ІІ 

градацій за Лауном 

n 5* 3 

% 10,64 2,83 

Надшлуночкова 

екстрасистолія 

n 14* 4 

% 29,78 3,77 

Блокади ніжок пучка Гіса 

n 8 16 

% 17,02 15,09 

Гіпертрофія ЛШ за даними 

ЕКГ 

n 47 101 

% 100,0 95,28 

Енцефалопатія змішаного 

генезу 

n 33* 61 

% 70,21 57,54 

Хронічне обструктивне 

захворювання легень 

n 14 31 

% 29,78 29,24 

Цукровий діабет 2 типу  
n 25* 24 

% 53,19 22,64 

Хронічний безкам’яний 

холецистит, ст. ремісії 

n 7 14 

% 14,89 13,20 

Варикозне розширення вен 

нижніх кінцівок 

n 28 57 

% 59,57 53,77 

Примітка: * – різниця достовірна між 1 групою (зі зниженою ФВ ЛШ) та 2 групою 

(зі збереженою ФВ ЛШ)  (р<0,05). 

У хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ (1-а група), у порівнянні з 

аналогічною групою хворих зі збереженою ФВ ЛШ (2-а група) однаково часто 

зустрічались такі супутні захворювання як ХОЗЛ, хронічний безкамяний 
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холецистит в стадії ремісії і варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Однак, 

цукровий діабет 2-го типу (у стадії компенсації) та енцефалопатія змішаного 

ґенезу зустрічались достовірно частіше (р<0,05) серед пацієнтів 1-ої групи зі 

зниженою ФВ ЛШ, що свідчить про наявність більш тяжкої супутньої патології. 

У обстежених хворих при вивчені ЕКГ-змін визначались різні порушення 

ритму. В 1-й групі зі зниженою ФВ ЛШ спостерігалось більш часте суттєве 

виникнення надшлуночкових і шлуночкових екстрасистол І-ІІ градацій за Лауном, 

персистуючої форми ФП (р<0,05). Однак інші порушення, такі як блокади ніжок 

пучка Гіса, визначались однаково часто. Виявлені ЕКГ-зміни свідчать про те, що 

при ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою ФВ ЛШ визначається бульш суттєве 

ушкодження міокарда, яке призводить до розвитку вказаних аритмій. 

Серед пацієнтів досліджуваних груп найчастіше діагностували синусовий 

ритм у 83,00 % пацієнтів, пароксизмальну форму фібриляції передсердь 

визначали у 1,97 % пацієнтів,  персистуючу форму фібриляції передсердь  у         

15,03 % обстежених пацієнтів (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3.  

Порушення ритму серця в обстежених пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу  
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Гемодинамічні і лабораторні показники в обстежених хворих із ХСН, 

залежно від величини ФВ ЛШ, наведені в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Гемодинамічні і лабораторні показники у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу у залежності від величини фракції викиду 

лівого шлуночка 

 

 

Показник 

Хворі із ХСН зі 

зниженою ФВ 

ЛШ 1 група 

n=47 

Хворі із ХСН зі 

збереженою ФВ 

ЛШ 2 група 

n = 106 

ЧСС, уд/хв 103,33±6,89* 84,17±3,13 

Систолічний АТ,  мм рт. ст.  142,40±5,01 138,90±3,01 

Діастолічний АТ, мм рт. ст.  88,30±2,95 84,50±2,32 

Загальний холестерин, 

ммоль/л 

4,82±0,12* 5,10±0,04 

β-ліпопротеїни, Од 51,37±1,49 52,30±1,45 

Сечовина, ммоль/л 7,07±0,96 5,70±0,26 

Креатинін, мкмоль/л 74,90±15,00* 46,92±5,20 

Загальний білірубін, мкмоль/л 23,70±2,68 17,13±1,08 

Глюкоза, ммоль/л 5,93±0,47 5,62±0,21 

Гемоглобін, г/л 109,29±1,36* 121,87±3,45 

Примітка:* – різниця достовірна між 1 групою (зі зниженою ФВ ЛШ) та 2 групою 

(зі збереженою ФВ ЛШ) пацієнтів (р<0,05). 

На основі проведеного аналізу (табл. 2.5) було встановлено, що в обстежених 

хворих із ХСН та зниженою ФВ ЛШ визначався достовірно нижчий рівень 

гемоглобіну, загального холестерину та β-ліпопротеїнів (р<0,05). Серед 

обстежених пацієнтів із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ спостерігались достовірно 
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нижчими показники ЧСС та креатеніну (р<0,05). Показники САТ, ДАТ, величин 

білірубіну та глюкози в 1-й та 2-й групах хворих суттєво не відрізнялись. 

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, 

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 із цим пацієнти Іа та ІІа підгруп отримували стандартну комплексну 

терапію ХСН із 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. 
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2.2  Методи обстеження хворих 

2.2.1 Загальноклінічні методи дослідження  

 Клінічні методи дослідження: 

• збір скарг та анамнезу хвороби, анамнезу життя; 

• пальпація, перкусія, аускультація; 

• визначення частоти пульсу та ЧСС, дихальних рухів; 

• показники систолічного та діастолічного АТ; 

• щоденне спостереження за загальним станом здоров’я пацієнта. 

Артеріальний тиск вимірювали сфігмоманометричним методом (аускультативний 

метод Короткова). Антропометрію проводили згідно рекомендацій ВООЗ (2009).  

2.2.2 Лабораторні методи дослідження 

Лабораторні методи дослідження було проведено в акредитованій клініко-

біохімічній лабораторії  КЗ «Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології» (№ свідоцтва про атестацію 

003892, чинне до 25.12.2018 р.), а саме: 

• загальний аналіз крові (ЗАК) з визначенням швидкості осідання еритроцитів 

(ШОЕ), кількості гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів (лейкоцитарна 

формула); 

• біохімічний аналіз крові з визначенням наступних показників: вмісту 

глюкози крові, білірубіну загального (прямого, непрямого), 

аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), 

тимолової проби, холестерину, β-ліпопротеїнів, сечовини, креатиніну; 

• коагулограма з визначенням показників протромбінового індексу, 

протромбінового часу, фібриногену, фібриногену В, міжнародного 

нормалізованого відношення (МНВ) (при призначенні непрямих 

антикоагулянтів); 

• загальний аналіз сечі. 

Усі лабораторні показники визначали загальновизнаними методами. Рівні 

показників ліпідного обміну визначали в сироватці венозної крові 



69 

 

 

 

ферментативним методом на фотоелектроколориметрі КФК-2 виробництва 

«ЗОМЗ» (Росія) із використанням реактивів «Felicit» (Україна) за стандартною 

методикою. 

  За нормальні значення (відповідно до рекомендацій Європейського 

товариства кардіологів (2014) та Українського товариства кардіологів (2014) 

приймали наступні показники: загальні ліпіди – менше 8 г/л, загальний 

холестерин - менше 5 ммоль/л, тригліцериди - менше 1,7 ммоль/л, β-ліпопротеїни 

– менше 55 опт. од. 

Усім пацієнтам за допомогою імуноферментних методів ELISA проводили 

дослідження рівнів еNOS та NO (за визначенням концентрації його кінцевих 

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

-)), у день поступлення 

та у день виписки з кардіологічного відділення. ELISA є чутливим методом, 

оскільки кожна молекула фермента може перетворювати багато молекул 

субстрату, що виступає в якості підсилювача реакції. Венозну кров (4 мл) на 

дослідження рівнів еNOS, NO2
-  та NO3

- забирали з ліктьової вени вранці натще (о 

7:00 годині ранку), у положенні лежачи. Сироватку крові виділяли за стандартною 

методикою [55].  

Вміст еNOS в 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 в сироватці крові оцінювали за концентрацією його кінцевих 

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

-). Метод визначення 

вмісту стабільних метаболітів NO в сироватці крові заснований на 

фотоколориметричному визначенні оптичної щільності забарвленого комплексу 

NO2
- з реактивом Гріса після осадження білків ацетонітрилом [52]. Нітрати 

попередньо відновлювали до нітритів сумішшю цинкового порошку та розчину 

аміаку, визначали сумарний вміст метаболітів NO за реакцією з реактивом Гріса 

[55].  Індивідуальний вміст нітратів (NO3
-) визначали як різницю між сумарним 

вмістом метаболітів NO та вмістом нітритів (NO2
-) в сироватці крові.  
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2.2.3 Проба з шестихвилинною ходою 

Для визначення ФК СН усім обстеженим проводили тест з 6-хвилинною 

ходою в розміченому через кожні 2 метри прямому коридорі. Вимірювали 

дистанцію, котру міг пройти кожен пацієнт протягом 6 хв. Досліджуваному 

пацієнту пропонували самостійно обрати комфортний темп ходи і дійти до кінця 

коридору і назад до місця старту, таким чином продовжуючи ходу протягом 6 хв. 

Пацієнтам дозволяли сповільнювати темп та перепочивати, поновлюючи ходу 

одразу ж після покращення самопочуття.  

В залежності від пройденої хворим відстані за 6 хв. встановлювали 

відповідно:  

• І ФК ХСН - 426-550 м;  

• ІІ ФК ХСН – 300-425 м; 

• ІІІ ФК ХСН – 150-299 м; 

• ІVФК ХСН – 149 м і менше.  

Тест обстеженим хворим проводили двічі: у день поступлення на 

стаціонарне лікування та у день виписки з кардіологічного відділення після 

проведення стандартної комплексної терапії ХСН.  

2.2.4 Інструментальні методи дослідження 

 Усім пацієнтам із метою первинного скринінгу порушень ритму та 

провідності, діагностики вогнищевих змін міокарда шлуночків проводили 

електрокардіографічне обстеження (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. Локація 

серцевих структур здійснювали з парастернального і верхівкового доступів по 
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довгій і короткій осях у положенні пацієнта, лежачи на спині або на лівому боці, 

із піднятим на 30 градусів головним кінцем кушетки. 

У процесі обстеження визначали наступні параметри ехоКГ дослідження, 

нормативні показники приведені в табл. 2.6.  

Згідно рекомендацій Американського товариства ехокардіографії (2004), 

визначали тип ремоделювання міокарда ЛШ та типи ДД (уповільнення релаксації, 

псевдонормальний та рестриктивний типи) ЛШ. Діастолічну функцію ЛШ 

оцінювали за величинами трансмітрального потоку при імпульсно-хвильовій 

допплерографії та швидкості руху фіброзного кільця мітрального клапану в 

перетинковій його частині при тканинній допплерографії у відповідності з 

рекомендаціями Європейської ехокардіографічної асоціації [147].  

 

 Таблиця 2.6 

Нормативні показники ехокардіографічного дослідження [11, 144] 

 

Показник Метод розрахунку Норма 

1 2 3 

Розмір лівого передсердя (ЛП) від задньої стінки аорти до 

ендокарда задньої стінки 

передсердя перед початком 

діастоли 

24,0-38,0 мм 

Кінцевий діастолічний розмір 

(КДР) лівого шлуночка 

 37,0-58,0 мм 

Кінцевий систолічний розмір 

(КСР) лівого шлуночка 

 22,0-38,0 мм 

Кінцево-систолічний об’єм 

(КСО) лівого шлуночка 

КСО = 7,0 : (2,4 + 

КСР) · КСР3 

45-75 мл 

Індекс КСО лівого шлуночка іКСО=КСО (мл)/площа 

поверхні тіла (м2) 

23-38 мл/м2 
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Продовження таблиці 2.6 

1 2 3 

Кінцево-діастолічний об’єм 

(КДО) лівого шлуночка 

КДО=7,0 : (2,4 + 

КДР) · КДР3 

108-140 мл 

Індекс КДО лівого шлуночка іКДО=КДО (мл)/площа 

поверхні тіла (м2); 

55-73 мл/м2 

Товщина задньої стінки лівого 

шлуночка (ТЗСЛШ) в діастолу 

 8-11мм 

Товщина міжшлуночкової 

перетинки (ТМШП) лівого 

шлуночка в діастолу 

 7-10 мм 

Ударний об’єм (УО) УО = КДО - КСО 70-90 мл 

Фракція викиду (ФВ) лівого 

шлуночка 

ФВ = УО : КДО х 100 %; 

 

більше 45,1 % 

Маса міокарда (ММ) лівого 

шлуночка 

 100-180 г 

Індекс маси міокарда лівого 

шлуночка (іММЛШ) 

іММЛШ =1,04*(КДР + 

ТЗСЛШ + ТМШП)3-КДР3-

13,6 

для чоловіків  

< 115 г/м2, для 

жінок < 95 г/м2 

Відносна товщина стінок 

лівого шлуночка (ВТС ЛШ) 

ВТС ЛШ = 2*ТЗСЛШ / 

КДР 

< 0,45 

Кінцево-систолічний розмір 

правого шлуночка 

 19,0-38,0 мм 

За спектром трансмітрального кровотоку оцінювали структуру 

діастолічного наповнення ЛШ – Е/А, у.о., (Е, см/с – максимальна швидкість 

раннього діастолічного наповнення ЛШ; А, см/с – максимальна швидкість у 

період пізнього діастолічного наповнення). Також вимірювали час 

ізоволюметричного розслаблення ЛШ (IVRT, мс), час уповільнення раннього 

діастолічного наповнення (час децелерації, DT, мс), максимальну швидкість руху 
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фіброзного кільця мітрального клапана в фазу швидкого наповнення ЛШ (е’, см/с) 

та співвідношення максимальної швидкості раннього діастолічного наповнення 

ЛШ до максимальної швидкості руху фіброзного кільця мітрального клапана к 

фазу швидкого наповнення ЛШ (Е/е’). 

Ознакою діастолічних порушень, згідно з рекомендаціями робочої групи 

Європейського товариства кардіологів, вважали значення е’ ≤ 8 см/с та 

співвідношення Е/е’ < 8; а також відношення Е/А < 1 у.о., IVRT > 100 мс та          

DT > 220 мс для хворих віком до 50 років; Е/А < 0,5 у.о., IVRT > 110 мс та          

DT > 240 мс – для пацієнтів старше 50 років. 

Тип геометрії ЛШ встановлювали на основі  ВТС ЛШ та іММЛШ. При ВТС 

ЛШ ≤ 0,42 та ІММЛШ ≤ 115 г/м2 (для чоловіків) та ІММЛШ ≤ 95 г/м2 (для жінок) 

геометрію ЛШ вважали нормальною. При ВТС ЛШ > 0,42 та ІММЛШ ≤ 115 г/м2 

(для чоловіків) та ІММЛШ ≤ 95 г/м2 (для жінок) діагностували концентричне 

ремоделювання ЛШ. За наявності гіпертрофії ЛШ визначали її концентричний 

(ВТС ЛШ > 0,42) та ексцентричний (ВТС ЛШ ≤ 0,42) типи.  

Пацієнтам, в анамнезі яких не було ІМ, проводилось коронароангіографічне 

дослідження для визначення характеру, місця і ступеня звуження вінцевих артерій 

(кількість атеросклеротично уражених артерій, ступінь стенозу вінцевих артерій) 

[131]. Обстеження проводили на ангіографі Axiom Artis dFC фірми Siemens AG 

(Німеччина) із наступною комп’ютерною обробкою даних. 

Оглядову рентгенографію органів грудної клітки виконували для виявлення 

вогнищевої патології з боку легень та середостіння. 

2.2.5  Статистичні методи дослідження. 

 Для статистичної обробки результатів дослідження були використані 

методи варіаційної статистики. Оцінювали характер розподілів для кожного з 

отриманих варіаційних рядів за Шапіро-Уілком, середні для кожної ознаки, що 

вивчалася, похибки середньої арифметичної. Для кількісних показників первинна 

статистична обробка включала розрахунок середнього арифметичного (M), 

похибки середнього арифметичного відхилення (m), оцінку правильності 
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розподілу. Оскільки в переважній більшості випадків розподіл ознак, які 

вивчалися, був правильним, достовірність різниці значень між незалежними 

кількісними величинами визначали за допомогою t-критерія Стьюдента. Порогова 

величина ймовірності похибки для статистично значимої різниці встановлювалась 

на рівні 0,05. Для визначення кореляційної залежності вираховувався коефіцієнт 

кореляції Пірсона (r). Статистичний аналіз проводили з використанням 

стандартного пакету програм «Statistica for Windows12.0» (StatSoft Tulsa, Ok, 

USA). Для створення бази даних використовували редактор MS Office Excel 2007. 

Оформлення і друкування роботи виконували в текстовому редакторі Microsoft 

Word 2010. 

 

За результатами отриманих даних розроблені критерії прогнозування 

величини артеріального тиску у хворих з стабільною стенокардією, ускладненою 

серцевою недостатністю, захищені Патентом України на корисну модель 

№104317 «Спосіб прогнозування величини артеріального тиску у хворих з 

стабільною стенокардією, ускладненою серцевою недостатністю». Відповідно, у 

таких хворих методом Короткова вимірюємо артеріальний тиск на плечовій 

артерії і біохімічним методом визначаємо вазодилататори - вміст нітритів, 

нітратів та сумарного рівня нітратів та нітритів у сироватці крові; при зменшенні 

вмісту нітритів – на 40,6 %, нітратів – на 88,6 %, нітратів+нітритів – на 70,7 % 

прогнозуємо величину  систолічного артеріального тиску 142,4 ± 5,1 мм рт. ст., 

діастолічного – 86,7 ± 2,95 мм рт. ст. [78]. 

За результатами отриманих даних розроблені критерії прогнозування 

розвитку систолічної серцевої недостатності при ішемічній хворобі серця, 

стабільній і нестабільній стенокардії, захищені Патентом України на корисну 

модель №104315 «Спосіб прогнозування розвитку систолічної серцевої 

недостатності при ішемічній хворобі серця, стабільній і нестабільній стенокардії».  

Відповідно, у таких хворих у хворих з вказаною патологією методом 

ехокардіографії визначають фракцію викиду лівого шлуночка, а вазодилататорні 
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властивості судин - вміст нітритів, нітратів та сумарного рівня нітратів та нітритів 

у сироватці крові - біохімічним методом з реактивом Гриса, і при зменшенні 

вмісту нітритів - на 40,6 %, нітратів - на 88,6 %, нітратів + нітритів - на70,6 % 

прогнозують розвиток систолічної серцевої недостатності в 89,1 % [79]. 

 

Резюме.  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 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 даних. Функціональний клас ХСН визначали по класифікації 

Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA). Був проведений розподіл пацієнтів на дві 

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

≤ 45,0% (n=47). Другу групу – хворі з ХСН ішемічного ґенезу зі збереженою ФВ 

ЛШ ≥ 45,1 % (n=106).  Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб. 

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

пацієнтів із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ та ІІа підгрупи ввійшли 50 пацієнтів із 

ХСН зі збереженою ФВ ЛШ, що отримували стандартну терапію з допоміжним 

застосуванням L-аргініну (L-Arginine hydrochloride) 100 мл 4,2 % 

внутрішньовенно 1 раз на добу протягом 10 діб (Тівортін, ЮріяФарм) та 

продовжували 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  міс. Обстеження проводилось до, через 10 діб, 3 міс. і 6 міс. 

від початку лікування. До Іб підгрупи війшло 22 пацієнти із ХСН зі зниженою ФВ 
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ЛШ; до ІІб підгрупи – хворі із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ, що отримували лише 

стандартну терапію. Стандартна терапія ХСН включала в себе: β-блокатор 

бісопролол - 5-10 мг/добу; інгібітор АПФ лізиноприл– 20 мг/добу, або блокатор 

рецепторів ангіотензину ІІ  валсартан – 80-160 мг/добу; петльовий діуретик 

торасемід – 10-20 мг/добу; антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів 

спіронолактон – 25 мг/добу; антиагрегант ацетилсаліцилову кислоту – 75 мг/добу; 

статин аторвастатин – 20 мг/добу. За показами призначали: нітрати, варфарин, 

заспокійливі засоби. У ході дослідження були використані наступні методи: 

клінічні, лабораторні, біохімічні та імуноферментні (визначення вмісту 

ендотеліальної синтази оксиду азоту в сироватці крові та стабільних метаболітів 

оксиду азоту – нітратів та нітритів),  інструментальні (електрокардіографія, 

ехокардіографія в М- і В- режимах та допплеркардіографія), проба з 

шестихвилинною ходою та статистичні методи. 

  

 

Результати розділу 2 опубліковані в працях: 

 

1. 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) [78] 

2. 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 
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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. 

відредагув реферат. Співавтор доцент Денесюк О. В. проводила відбір 

хворих для дослідження) [79] 
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РОЗДІЛ 3 

РЕМОДЕЛЮВАННЯ, СИСТОЛО-ДІАСТОЛІЧНА ФУНКЦІЯ ЛІВОГО 

ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ ІШЕМІЧНОГО ҐЕНЕЗУ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ТА 

ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 

 

3.1 Показники ремоделювання лівого шлуночка у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою 

фракцією викиду лівого шлуночка  

Нами було проведено порівняльний аналіз  ехоКГ-показників здорових людей, 

хворих із ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою ФВ ЛШ (група 1) та зі збереженою 

ФВ ЛШ (група 2). Отримані нами дані порівняльного аналізу зазначених ехоКГ – 

показників наведено в табл. 3.1.   

Як видно з табл. 3.1, у хворих 1-ої групи із ХСН ішемічного походження та 

зниженою ФВ ЛШ у порівнянні з 2-ою групою хворих з ХСН та збереженою ФВ 

ЛШ визначали достовірне збільшення КСР, КСО, КДР, КДО і розміру ЛП 

(р<0,01). Збільшення величин КСО, КДО ЛШ та величини розміру ЛП свідчить 

про розвиток ексцентричної ГЛШ. 

 Відомо, що найбільш інформативним ехоКГ-позазником ГЛШ є маса міокарда 

(ММ) ЛШ та ІММЛШ. У хворих з СН та зниженою ФВ ЛШ у порівнянні з 

аналогічною групою хворих зі збереженою ФВ ЛШ визначалось достовірне 

збільшення як ММ ЛШ, так  і ІММЛШ (р<0,01), що підтверджує розвиток  

ексцентричної ГЛШ. 

При порівнянні 1 та 2 груп обстежених хворих виявлені наступні зміни 

ехоКГ-показників: достовірне збільшення  розмірів ЛП на 13,5 %, КСР - на           

37,8 %, КДР - на 28,0 %, ІКСО - на 116 %, ІММЛШ - на 51,3 % (р<0,01) та 

достовірне зниження ФВ на 36,8 % (р<0,01). Отже, наростання клінічних ознак 

ХСН зі зниженою ФВ ЛШ призводило до суттєвого погіршення показників 

внутрішньосерцевої гемодинаміки. 
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Таблиця 3.1  

Характеристика ехокардіографічних показників у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу у залежності від величини фракції 

викиду лівого шлуночка   (M±m) 

 

Показники 

ехоКГ 

Здорові люди 

(контрольна 

група) 

n=30 

Хворі із ХСН та 

зниженою ФВ ЛШ  

1  група  

n=47            

Хворі із ХСН та 

збереженою ФВ ЛШ 

 2 група 

n=106 

1 2 3 4 

ЛП, мм 33,4±0,74 53,0±0,70 

р3-2 <0,01 

46,7±0,64 

р4-2 <0,01 

р 4-3 <0,01 

КСР, мм 31,7±0,49 47,4±0,65 

р3-2 <0,01 

34,4±0,61 

р 4-3 <0,01 

КДР, мм 51,2±0,55 59,3±0,73 

р3-2 <0,01 

46,3±1,41 

р 4-3 <0,01 

КСО, мл 40,4±1,48 108,4±3,19 

р3-2 <0,01 

50,3±2,06  

р4-2 <0,01 

р 4-3 <0,01 

ІКСО, мл/м2 32,1±1,48 53,5±1,81 

р3-2 <0,01 

24,7±1,08 

р4-2 <0,01 

р 4-3 <0,01 

КДО, мл 125,8±3,17 175,8±4,77 

р3-2 <0,01 

122,0±3,38 

р 4-3 <0,01 

ІКДО, мл/м2 76,2±1,60 86,3±2,44 

р3-2 <0,01 

60,1±1,77 

р4-2 <0,01 

р 4-3 <0,01 

УО, мл 85,4±2,38 58,6±3,92 

р3-2 <0,01 

70,4±1,97 

р 4-3 <0,01 

ФВ, % 55,1±0,45 37,7±0,70 

р3-2 <0,01 

59,7±0,65 

р 4-3 <0,01 

ТЗСЛШ, мм 9,6±0,20 13,2±0,23 

р3-2 <0,01 

12,5±0,17 

 р4-2 <0,01 

ТМШП, мм 10,2±0,10 13,0±0,33 

р3-2 <0,01 

13,1±0,22 

 р4-2 <0,01 

Маса міокарда 

ЛШ, г 

125,0±3,20 438,0±14,78 

р3-2 <0,01 

310,0±9,22 

р4-2 <0,01 

р 4-3 <0,01 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 

ІММЛШ, г/м2 125,0±3,20 214,2±6,62 

р3-2 <0,01 

141,5±4,20  

р4-2 <0,01 

р 4-3 <0,01 

ВТС ЛШ, у.о. 0,40±0,04 0,43±0,01 

р3-2 <0,01 

0,50±0,01 

р4-2 <0,01 

р 4-3 <0,01 

Е/А, од. 1,6±0,03 1,9 ± 0,16 

р3-2 <0,05 

1,3 ± 0,10 

р 4-3 <0,05 

IVRT, мс 75,0±0,30 78,9 ± 3,00 

р3-2 <0,05 

95,9 ± 3,89 

р4-2 <0,05 

р 4-3 <0,05 

DT, мс 145,0 ± 10,0 168,8± 5,68 

р3-2 <0,05 

234,3 ± 13,81 

р4-2 <0,05 

р 4-3 <0,05 

е’, см/с 10,4±2,10 6,4 ± 0,25 

р3-2 <0,05 

6,6± 0,23 

р4-2 <0,05 

Е/е’, од. 7,5±0,30 9,8 ± 0,36 

р3-2 <0,05 

8,7 ± 0,38 

р4-2 <0,05 

  У хворих із ХСН ішемічного походження зі зниженою ФВ ЛШ із 

показників внутрішньосерцевої гемодинаміки визначали достовірне зниження УО 

у порівнянні з групою хворих зі збереженою ФВ ЛШ  (р<0,01), який свідчить про 

наростання ХСН і зниження систолічної функції ЛШ. 

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

результатами ехоКГ у порівнянні зі здоровими людьми, визначалось достовірне 

збільшення  розмірів ЛП, КСР, КДР, величини КСО, КДО, ІКСО, КДО, ІКДО, УО, 

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

ФВ (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 (2 група) зі збереженою ФВ ЛШ, у порівнянні зі 

здоровими людьми, за результатами ЕхоКГ визначались аналогічні структурно-

функціональні зміни в ЛШ, що супроводжувались теж достовірним збільшенням  

розмірів ЛП, КСР, величини КСО, ІКСО, ІКДО, ТЗС ЛШ, ТМШП,  ІММЛШ, ВТС 

ЛШ (р<0,01). Отже, при прогресивному перебігу ХСН відбувається зниження 
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структурно-функціональних змін в міокарді та зниження ФВ ЛШ у порівнянні зі 

здоровими людьми. 

 Заслуговує уваги вивчення діастолічної функції (ДФ) ЛШ. Для її вивчення 

використовували наступні показники: А − максимальна швидкість пізнього 

діастолічного наповнення ЛШ; DT − час децелерації; E − максимальна швидкість 

раннього діастолічного наповнення ЛШ; e’ − максимальна швидкість руху 

фіброзного кільця мітрального клапана в фазу швидкого наповнення та  IVRT − 

час ізоволюметричного розслаблення ЛШ. 

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, а в 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).  

Для більш детального вивчення  різних типів ГЛШ і ремоделювання ЛШ на 

розвиток ХСН нами було визначено типи  ГЛШ за A. Gаnau у хворих із ХСН 

ішемічного ґенезу та їх вплив на ФВ ЛШ (табл. 3.2).  

У обстежених хворих з ХСН зі збереженою ФВ ЛШ суттєво переважала  

концентрична ГЛШ (p<0,05), а хворих зі зниженою ФВ ЛШ переважала 

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

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

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

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

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

ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (p<0,05). Так, ексцентричне ремоделювання серед 
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пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ  Іа підгрупи визначалось у 64,00 %, і дещо частіше 

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

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

серед пацієнтів зі збереженою ФВ ЛШ ІІа та ІІб підгруп у 8,00 % та 10,70 %, 

відповідно.   

Таблиця 3.2 

Ремоделювання лівого шлуночка у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного походження зі зниженою та збереженою фракцією 

викиду лівого шлуночка до лікування (за А. Gаnau, 1992), (n=153) 

 

Отже, у обстежених хворих при наростанні ХСН за рахунок зниження ФВ 

ЛШ відбувалось суттєве зменшення концентричного типу ГЛШ та наростання 

 

 

Типи ГЛШ                      

за А. Gаnau 

 

 

По 

ка 

зник 

Хворі із ХСН та 

зниженою ФВ ЛШ                   

Хворі із ХСН та 

збереженою ФВ ЛШ  

Ia   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +     

L-аргінін 

n=25 

Іб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=22 

ІІа  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +    

L-аргінін 

 n=50 

ІІб 

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=56 

1 2 3 4 5 6 

Концентричний n 

 (%) 

7  

(28,00) 

6  

(27,27) 

28 

 (56,00) 

р5-3<0,05 

29 

(51,78) 

р6-4<0,05 

Ексцентричний n  

(%) 

16  

(64,00) 

15 

 (68,18) 

18  

(36,00) 

р5-3<0,05 

21  

(37,50) 

р6-4<0,05 

Концентричне 

ремоделювання 

n  

(%) 

2  

(8,00) 

1  

(4,60) 

4 

 (8,00) 

6  

(10,70) 
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ексцентричного типу ГЛШ, що можна розцінювати як компенсаторний характер, 

направленний на компенсацію ХСН. 

За результатами отриманих даних розроблені критерії ступенів гіпертрофії 

лівого шлуночка, захищені Патентом України на корисну модель № 86395 

«Спосіб діагностики ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з серцево-

судинними захворюваннями», затверджений 25.12.2013 року [74] (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Критерії ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з серцево-

судинними захворюваннями 

Примітка: у тих випадках, коли показники ІММ ЛШ і ТМШП різні і не 

відповідають вказаному ступеню ГЛШ, за основу доцільно брати ІММ ЛШ, як 

більш важливий патогенетичний фактор, за яким встановлюють ступінь її 

вираження. 

 

Значну цікавість представляє визначення ступенів  ГЛШ у хворих із ХСН у 

залежності від величини ФВ ЛШ (табл. 3.4). 

Приведений дані в табл. 3.4 свідчать про те, що у хворих із ХСН ішемічного 

ґенезу до лікування І (початковий) та  ІІ (помірний) ступінь ГЛШ достовірно 

частіше зустрічається серед пацієнтів ІІа та ІІб підгруп при збереженій ФВ ЛШ. А 

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 визначається серед пацієнтів 

ІІа підгрупи зі збереженою ФВ ЛШ - у 54,00 %, порівняно з пацієнтами Іа 

 

Ступінь ГЛШ 

Індекс маси міокарда, г/м2 ТМШП, см 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

І (початковий)  116-170 96-160 1,01-1,19 0,91-1,15 

ІІ (помірний)  171-205 161-190 1,20-1,34 1,16-1,29 

ІІІ (значний) 205 і більше 191 і більше 1,35 і більше 1,30 і більше 
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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). 

Таблиця 3.4 

Ступені  гіпертрофії лівого шлуночка у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного походження зі зниженою та збереженою фракцією 

викиду лівого шлуночка до лікування, абс (%), (n=153) 

 

 

Ступені ГЛШ 

 

По 

ка 

з 

ник 

Хворі із ХСН 

 та зниженою ФВ ЛШ           

 

Хворі із ХСН 

 та збереженою  ФВ ЛШ  

Ia   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +            

L-аргінін 

n=25 

Іб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=22 

ІІа   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +            

L-аргінін  

n=50 

ІІб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=56 

1 2 3 4 5 6 

ГЛШ не 

виявлена 

n 

(%) 

2  

(8,00) 

1  

(4,60) 

2  

(4,00) 

2  

(3,60) 

І (початковий )  n 

(%) 

4  

(16,00) 

3 

 (13,80) 

7 

 (14,00) 

7  

(12,50) 

ІІ (помірний)  n 

(%) 

6 

 (24,00) 

6  

(27,70) 

27 

 (54,00) 

р5-3<0,05 

29  

(51,80) 

р6-4<0,05 

ІІІ (значний)  n 

(%) 

13 

 (52,00) 

12 

 (54,50) 

14 

 (28,00) 

р5-3<0,05 

18 

 (32,10) 

р6-4<0,05 

Отримані дані свідчать про те, що в обстежених хворих зі зниженою ФВ 

ЛШ розвиток ремоделювання серця  відбувається за рахунок прогресивного 

наростання ступеня ГЛШ, яке має прогностично несприятливе значення. 

Значну цікавість представляє проведення вивчення ступенів дилатації ЛП у 

хворих із ХСН ішемічного ґенезу в залежності від величини ФВ ЛШ (табл. 3.5). 
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 Таблиця 3.5  

Характеристика ремоделювання лівого передсердя  в обстежених хворих із 

хронічною серцевою недостатністю зі зниженою та збереженою  фракцією 

викиду лівого шлуночка, абс (%), (n=153) 

 

Ступінь 

дилатації лівого 

передсердя 

По 

ка 

з 

ник 

Хворі із ХСН  зі 

зниженою ФВ ЛШ       

Хворі із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ  

Ia   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +         

L-аргінін 

n=25 

Іб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=22 

ІІа   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +        

L-аргінін 

n=50 

ІІб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=56 

1 2 3 4 5 6 

І (початковий)              

ЛП - від 40,0 до 

45,0 мм 

n  

(%) 

 

0 

 

0 

19  

(38,00) 

р5-3<0,05 

20 

 (35,70) 

р6-4<0,05 

ІІ (помірний)              

ЛП - від 45,1 мм 

до 50,0 мм 

n 

(%) 

8 

 (32,00) 

6  

(27,70) 

21  

(42,00) 

р5-3<0,05 

23  

(41,10) 

р6-4<0,05 

ІІІ(значний)                 

ЛП - від 50,1 мм 

і більше 

n  

(%) 

17  

(68,00) 

16  

(72,20) 

10 

(20,00) 

р5-3<0,05 

13 

 (23,20) 

р6-4<0,05 

Приведений аналіз табл. 3.5 свідчать про те, що у хворих із ХСН ішемічного 

ґенезу до лікування І (початковий) та  ІІ (помірний) ступінь дилатації ЛП 

достовірно частіше зустрічається серед пацієнтів у ІІа та ІІб підгрупах при 

збереженій ФВ ЛШ. А серед хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ в Іа та Іб 

підгрупах І (початковий) ступінь дилатації ЛП не визначався, а частіше 

спостерігався ІІІ (значний) та ІІ (помірний) ступінь дилатації ЛП. А саме, ІІ 

(помірний) ступінь дилатації ЛП  достовірно частіше визначається серед пацієнтів 

ІІа підгрупи зі збереженою ФВ ЛШ - у 42,00 %, порівняно з пацієнтами Іа 
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підгрупи зі зниженою ФВ ЛШ (р<0,05). Тоді як, ІІІ (значний) ступінь дилатації 

ЛП достовірно частіше визначався серед пацієнтів Іа підгрупи зі зниженою ФВ 

ЛШ у 68,00 %, порівняно з пацієнтами ІІа підгрупи зі збереженою ФВ ЛШ 

(р<0,05).  

Отже, отримані результати дослідження свідчать про те, що в обстежених 

хворих зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ розвиток ремоделювання ЛШ 

відбувається за рахунок щораз більшого наростання ступеня дилатації ЛП, яке 

має прогностично несприятливе значення. 

 

3.2 Вивчення типів діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та 

збереженою фракцією викиду лівого шлуночка   

При ССЗ виділяють 3 типи  діастолічної дисфункції (ДД) ЛШ: сповільненої 

релаксації, псевдонормальний та рестриктивний. За даними літератури, типи 

сповільненої релаксації та псевдонормальний суттєво не впливають на показники 

внутрішньосерцевої гемодинаміки, в той час як рестриктивний тип ДД негативно 

впливає на параметри серцево-судинної системи і сприяє розвитку міокардіальної 

СН [28, 48, 95].  

Результати вивчення типів ДД ЛШ при ХСН ішемічного ґенезу зі 

зниженою та збереженою ФВ ЛШ до лікування наведені в табл. 3.8. 

За даними табл. 3.8 встановлено, що у обстежених хворих із ХСН до 

лікування  ДД ЛШ по типу уповільненої релаксації частіше зустрічалась у хворих 

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

спостерігався серед пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ, як у Іа підгрупі, так і в Іб 

підгрупі порівняння. Отже, у хворих із ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою ФВ 

ЛШ переважно визначався рестриктивний та псевдонормальний типи ДД ЛШ в 

основній та підгрупі порівняння. Серед хворих ІІа та ІІб підгруп пацієнтів із ХСН 

зі збереженою ФВ ЛШ мав тенденцію до збільшення благо приємний тип 

сповільненої релаксації ДД ЛШ (р<0,05). 



87 

 

 

 

Таблиця  3.8  

Типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою 

фракцією викиду лівого шлуночка, до лікування в основній та порівняльній 

підгрупах абс (%), (n=153) 

 

 

Типи діастолічної 

дисфункції лівого 

шлуночка 

 

 

По 

ка 

зник 

Хворі із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ                 

Хворі із ХСН зі 

збереженою  ФВ ЛШ  

Ia   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +    

L-аргінін 

n=25 

Іб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=22 

ІІа   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +     

L-аргінін 

n=50 

ІІб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=56 

1 2 3 4 5 6 

Уповільненої 

релаксації 

n 

 (%) 

6 

(24,00) 

5 

(22,70) 

23  

(46,00) 

р5-3<0,05 

24 

(42,90) 

р6-4<0,05 

Псевдонормальний 

тип 

n  

(%) 

10  

(40,00) 

9 

(40,90) 

15 

 (30,00) 

17 

 (30,30) 

Рестриктивний тип n  

(%) 

9  

(36,00) 

8  

(36,40) 

12   

(24,00) 

р5-3<0,05 

15 

 (26,80) 

р6-4<0,05 

 

Як видно з табл. 3.8, в серед пацієнтів 1 групи  із ХСН ішемічного ґенезу зі 

зниженою ФВ ЛШ частіше зустрічався  ДД ЛШ тип ІІ – псевдонормалізація, а 

серед пацієнтів 2 групи зі збереженою ФВ ЛШ  - тип І уповільненної релаксації.  

 

Резюме. Провівши аналіз даних хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу  зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка 

(1 група) у порівнянні з хворими із хронічною серцевою недостатністю 
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ішемічного ґенезу  зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (2 група) 

визначалось достовірне збільшення розмірів лівого передсердя на 18,13 %, 

кінцевого систолічного розміру - на 47,59 %, величин кінцевого систолічного 

об'єму -  на 152,53 % (р< 0,01) та достовірне зниження фракції викиду - на 77,64 % 

(р<0,01). У обстежених хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного 

ґенезу зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка суттєво переважала  

концентрична гіпертрофія лівого шлуночка (p<0,01), а серед хворих зі зниженою 

фракцією викиду - ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка (p<0,01).  У хворих 

із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу І (початковий) та  ІІ 

(помірний) ступінь гіпертрофії лівого шлуночка достовірно частіше зустрічається 

при збереженій фракціії викиду лівого шлуночка. У обстежених хворих із 

хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу діастолічна дисфункція 

лівого шлуночка по типу сповільненої релаксації частіше зустрічалась у хворих зі 

збереженою фракцією викиду лівого шлуночка; рестрективний тип – найчастіше 

спостерігався серед пацієнтів зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка.  

 

Результати 3 розділу опубліковані в наступних роботах: 

 

1. Денесюк ВІ, Денесюк ОВ, Музика НО (2016) Ремоделювання лівого шлуночка 

у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою недостатністю, зі 

зниженою і збереженою фракцією викиду.  Львівський клінічний вісник 2-3: 

8-13 (Здобувачем проведено обстеження хворих, збір матеріалу, 

статистичну обробку даних, підготовлено статтю до друку. Науковий 

керівник професор Денесюк В. І. надавав консультативну допомогу, доцент 

Денесюк О. В.  редагувала статтю)[31] 

2. Музика НО  (2016) Структурно-функціональні зміни міокарда та типи  

діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС 

ускладнену серцевою недостатністю. Вісник ВНМУ 20: 450-453[70] 
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3. Музика НО (2015) Систоло-діастолічна функція міокарда при хронічній 

серцевій недостатності. Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції 

студентів та молодих вчених «Перший крок в науку-2015», Вінниця, 2-3 квітня 

2015 [68] 

4.  Музика НО (2015) Діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на 

стабільну стенокардію ускладену ХСН І-ІІІ ФК. Матеріали науково-

практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування в клініці 

внутрішніх хвороб», Вінниця, 15-16 квітня 2015 [69] 
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РОЗДІЛ 4 

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ 

СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ІШЕМІЧНОГО ҐЕНЕЗУ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ 

ТА ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ 

ПОКАЗНИКАМИ ВАЗОДИЛАТАЦІЇ ТА ГЕМОДИНАМІКИ 

 

4.1 Ендотеліальна дисфункція у хворих із хронічною серцевою недостатністю 

ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою фракцією викиду лівого 

шлуночка 

В останні роки при ССЗ велике значення надають вивченню ЕД. Вивчення 

вмісту eNOS в сироватці крові у хворих із ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою та 

збереженою ФВ ЛШ було пріоритетним завданням нашого наукового 

дослідження.  

Аналіз рівнів факторів вазодилатації у хворих із ХСН ішемічного ґенезу зі 

зниженою та збереженою  ФВ ЛШ, порівняно зі здоровими людьми (контрольною 

групою), наведені в табл. 4.1. 

При порівняні рівнів факторів вазодилатації хворих із ХСН зі зниженою ФВ 

ЛШ з даними здорових людей (контрольної групи) встановлена достовірна 

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

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

порівнянні з здоровими людьми визначалось достовірне зниження показника  

еNOS на 96,77 % (майже в двіччі), зокрема рівень еNOS в сироватці крові складав 

(371,9 ±29,30) пг/мл, тоді як у здорових людей (контрольна група) (731,8±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 людей. Нами  встановлена достовірне 

зменшення показників рівнів вазодилататорів еNOS, нітритів та нітратів в 

сироватці крові (р<0,01), що свідчить про розвиток ЕД. 
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Таблиця 4.1 

Рівень ендотеліальних факторів вазодилатації у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою  

фракцією викиду лівого шлуночка (М±m) 

 

Показник 

Здорові люди 

(контрольна 

група) 

n=30 

Хворі із ХСН та 

зниженою  ФВ ЛШ 

1 група 

n=47 

Хворі із ХСН та 

збереженою ФВ ЛШ 

2 група 

n=106 

1 2 3 4 

 

еNOS, пг/мл 

 

731,8±84,63 

371,9±29,30 

р3-2 <0,01 

555,7±22,53 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,01 

 

Нітрити, мкмоль/л 

 

6,3±0,18 

4,2±0,25  

р3-2 <0,01 

4,9±0,17 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,01 

 

Hітрати, мкмоль/л 

 

19,8±0,90 

12,5±0,61 

р3-2 <0,01 

14,5±0,59 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,01 

Нітрити +нітрати, 

мкмоль/л 

 

26,1±0,92 

16,7±0,52 

р3-2 <0,01 

19,5±0,63 

р4-2 <0,01 

р4-3 <0,01 

Порівнявши дані пацієнтів 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). 

Проведене дослідження дозволило встановити, що у пацієнтів з ХСН 

ішемічного ґенезу рівень еNOS в сироватці крові менше 401,20 пг/мл можна 

вважати критичним, таким, що асоціюється зі зниженням ФВ ЛШ ≤ 45,0 %, який 

доцільно використовувати як критерій погіршення показників 

внутрішньосерцевої гемодинаміки та прогресування ХСН. 

При вивченні рівнів метаболітів нітроген монооксиду – нітритів та нітратів 

в сироватці крові отримані наступні дані: у хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ, 

сумарний рівень нітратів та нітритів у сироватці крові достовірно нижчий, ніж у 
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здорових осіб (р<0,01). Отже, у обстежених хворих з прогресуванням ХСН 

понижується рівень ендотеліальних факторів, зокрема еNOS, нітритів та нітратів. 

Таким чином, у обстежених хворих в міру зниження ФВ ЛШ і наростання 

ХСН відбувається достовірне зменшення рівня  еNOS, нітритів, нітратів, а також 

їх сумарного рівня у сироватці крові, що свідчить про наростання порушень 

ендотеліальної дисфункції, яке негативно впливає на прогресування та 

декомпенсацію ХСН. 

Нами проведено аналіз рівнів факторів вазодилатації у залежності від 

ступенів дилатації ЛП у хворих із ХСН ішемічного походження зі збереженою і 

зниженою ФВ ЛШ (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Рівень ендотеліальних вазодилатуючих факторів у залежності від ступенів 

дилатації лівого передсердя при хронічній серцевій недостатністі ішемічного 

ґенезу зі зниженою і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка до 

лікування  (М±m) 

 

 

Показник 

Хворі із ХСН та 

зниженою ФВ ЛШ 

група 1 

Хворі із ХСН та  

збереженою ФВ ЛШ  

 група 2 

ІІ ст. 

дилатації 

ЛП 

n=14 

ІIІ ст. 

дилатації 

ЛП 

n=33 

І ст. 

дилатації 

ЛП 

n=39 

ІІ ст.  

дилатації  

ЛП 

n=44 

ІІІ ст. 

дилатації 

ЛП 

n=23 

1 2 3 4 5 6 

еNOS, 

пг/мл 

449,00± 

39,91 

344,20± 

51,98 

750,27± 

99,85 

673,56±50,98 

р5-2<0,01 

616,90±36,

49 

р6-3<0,01 

Нітрити, 

мкмоль/л 

4,41±0,21 3,95±0,32 5,15±0,20 5,06±0,16 

р5-2<0,01 

5,30±0,37 

р6-3<0,01 

Hітрати, 

мкмоль/л 

12,34±0,59 12,09±1,13 14,11±0,61 14,16±0,71 

р5-2<0,01 

13,74±0,85 

Нітрити+

нітрати, 

мкмоль/л 

16,75± 

0,75 

16,05± 

0,94 

19,27± 

0,67 

19,22± 

0,77 

р5-2<0,01 

19,05± 

1,10 

 р6-3<0,01 
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У обстежених хворих при прогресуванні ХСН, зниженні ФВ ЛШ та 

збільшенні лінійних розмірів ЛП (табл. 4.2) понижується рівень еNOS. Аналогічні 

дані отримано при аналізі даних хворих  1 та 2 груп при ІІІ ст. дилатації ЛП 

(р<0,01).  

При вивченні рівнів метаболітів нітроген монооксиду – нітритів та нітратів 

в сироватці крові отримані наступні дані: у хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ 

при ІІ і ІІІ ст. дилатації ЛП сумарний рівень нітратів та нітритів у сироватці крові 

був достовірно нижчим, ніж у хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (р<0,01). 

Результати вивчення рівнів вазодилатуючих факторів при різних типах ДД 

ЛШ у хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ наведено в табл. 4.3. 

Таблиця  4.3  

Рівень ендотеліальних вазодилатуючих факторів у залежності від різних 

типів діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу (М±m) 

 

 

Показник 

Типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка 

сповільненої 

релаксації 

n = 58 

псевдонормальний 

тип 

n = 51 

рестриктивний 

тип 

n = 44 

1 2 3 4 

еNOS, пг/мл 498,55±42,80 407,24±54,59 242,25±15,02 

р4-2<0,01 

р4-3<0,05 

Нітрити, мкмоль/л 4,32±0,25 4,64±0,40 4,08±0,21 

Hітрати, мкмоль/л 12,19±0,73 11,32±1,32 11,73±0,88 

Нітрити+нітрати, 

мкмоль/л 

16,51±0,77 15,97±1,29 15,81±0,83 

Провівши  аналіз  рівнів вазодилатуючих факторів у залежності від різних 

типів ДД ЛШ (табл. 4.3) встановлено, що достовірно найнижчий рівень еNOS 

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

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

 

4.2 Патогенетичні аспекти розвитку ремоделювання серця, систоло-

діастолічної дисфункції лівого шлуночка і показників вазодилатації у 

пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу 

З метою вивчення деяких патогенетичних аспектів розвитку ХСН нами був 

проведений кореляційний аналіз основних структурно-функціональних 

показників серця з рівнем еNOS в обстежених хворих із ХСН зі зниженою та 

збереженою ФВ ЛШ, наведені в табл. 4.4. В доступній літературі таких аналогів 

робіт ми не зустріли. 

Як видно з наведених даних, за допомогою кореляційного аналізу 

встановлено зворотний зв'язок середньої сили між збільшенням порожнин серця 

та низьким рівнем еNOS в сироватці крові, тобто чим менше вмісту в 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 в сироватці крові рівень еNOS, тим 

вищий ІММЛШ) (r= від -0,31 до -0,46; р<0,05) і чим нижчий в сироватці крові 

рівень еNOS, тим більший розмір ЛП (r= від -0,30 до -0,38; р<0,05), яке вказує на 

її участь в ремоделюванні міокарда ЛШ та ЛП, що має певне патогенетичне 

значення у структурній перебудові серця. Звертає на себе увагу той факт, що при  

збільшенні ступеня ремоделювання ЛШ, кореляція змінюється від низької 

зворотної сили (r = від -0,30 до -0,52; р<0,05) при концентричній та ексцентричній 
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ГЛШ до високої зворотної сили (r=-0,71; р<0,05) при концентричному 

ремоделюванні ЛШ.  

Таблиця 4.4 

Кореляційні взаємозв’язки між основними структурно-функціональними 

показниками серця та рівнем ендотеліальної синтази оксиду азоту у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та 

збереженою фракцією викиду лівого шлуночка 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурно-

функціональні 

показники ехоКГ 

Коефіцієнт кореляції 

Хворі із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ 

1 група  

n=47 

Хворі із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ 

2 група 

 n = 106 

r p r p 

1. ЛП, мм -0,38 р<0,05 -0,30 р<0,05 

2. КСР, мм -0,24 р<0,05 -0,10 р >0,05 

3. КДР, мм -0,24 р<0,05 -0,40 р<0,05 

4. ІКСО, мл/м2 -0,39 р<0,05 -0,05 р >0,05 

5. ІКДО, мл/м2 -0,33 р<0,05 -0,20 р<0,05 

6. ФВ, % 0,60 р<0,05 0,13 р<0,05 

7. ІММЛШ, г/м2 -0,31 р<0,05 -0,46 р<0,05 

8. Концентрична ГЛШ -0,44 р<0,05 -0,30 р<0,05 

9. Ексцентрична ГЛШ -0,52 р<0,05 -0,34 р<0,05 

10. Концентричне 

ремоделювання 

-0,71 р<0,05 -0,58 р<0,05 

Остання гіпотеза підтверджує, що рівень еNOS зменшується зі збільшенням 

тривалості і наростання симптомів ХСН, а структурно-функціональні показники 

роботи серця погіршуються, що має велике значення в розумінні патогенезу 

прогресування ХСН. 
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Приведені дані свідчать про те, що між рівнем еNOS та концентричною, 

ексцентричною ГЛШ і концентричним ремоделюванням визначається зворотний 

кореляційний взаємозв’язок (р<0,05), який наростає при прогресуванні ХСН. У 

таких пацієнтів при зменшенні рівня еNOS відбувається прогресивне наростання 

концентричної та ексцентричної ГЛШ, що сприяє прогресуванню ХСН і, 

можливо, зменшенню твалості життя і наростанню смертності. 

У ході нашого дослідження проведений кореляційний аналіз між рівнем  

еNOS в сироватці крові та величиною ФВ ЛШ. В обстежених хворих із ХСН, 

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

високого ступеня (r= від +0,60 до +0,13; р<0,05). Слід відмітити, що при ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ цей прямий кореляційний взаємозв’язок наростає. Отримані 

результати дослідження можна пояснити тим, що виражене достовірне зменшення 

рівня еNOS сприяє наростанню ремоделювання лівого шлуночка в результаті 

недостатнього синтезу ендотеліального вазодилатуючого фактору. 

Аналогічні дані було отримано при проведені кореляційного аналізу 

основних структурно-функціональних показників серця з сумарним рівнем 

нітритів та нітратів в обстежених хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ 

ЛШ (табл. 4.5). 

При аналізі результатів дослідження був 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 ІММЛШ (чим нижче в сироватці крові сумарний 

рівень нітритів та нітратів, тим вищий ІММЛШ) (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 

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

ремоделювання ЛШ, кореляційний взаємозв’язок змінюється від низького 
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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. 

 Таблиця 4.5 

Кореляційні взаємозв’язки між основними структурно-функціональними 

показниками серця та сумарним рівнем метаболітів нітроген монооксиду у 

хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою 

та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурно-

функціональні 

показники ехоКГ 

Коефіцієнт кореляції 

Хворі із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ 

1 група  

n=47 

Хворі із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ 

2 група 

 n = 106 

r p r p 

1. ЛП, мм -0,26 р<0,05 -0,09 р>0,05 

2. КСР, мм -0,29 р<0,05 -0,11 р<0,05 

3. КДР, мм -0,21 р<0,05 -0,11 р<0,05 

4. ІКСО, мл/м2 -0,11 р<0,05 -0,11 р<0,05 

5. ФВ, % 0,56 р<0,05 0,36 р<0,05 

6. ІММЛШ, г/м2 -0,17 р <0,05 -0,46 р<0,05 

7. Концентрична ГЛШ -0,22 р<0,05 -0,15 р<0,05 

8. Ексцентрична ГЛШ -0,32 р<0,05 -0,24 р<0,05 

9. Концентричне 

ремоделювання 

-0,51 р<0,05 -0,38 р<0,05 

У зв’язку з отриманими результатами дослідження можна стверджувати, що 

сумарний рівень нітритів та нітратів в сироватці крові зменшується зі 
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збільшенням тривалості ХСН та погіршенням структурно-функціональних 

показників роботи серця. 

Нами було проведено кореляційний аналіз між сумарним рівнем  нітритів та 

нітратів у сироватці крові та величиною ФВ ЛШ. Встановлено прямий 

кореляційний зв'язок середньої сили між сумарним рівнем нітритів та нітратів та 

величиною ФВ ЛШ (r= від +0,36 до +0,56; р<0,05). Отримані результати 

дослідження можна пояснити тим, що при зменшенні сумарного рівеня нітритів 

та нітратів в сироватці крові у хворих із ХСН ішемічного ґенезу відбувається 

наростання структурно-функціональних змін в ЛШ.  

Отже, проведення кореляційного аналізу у обстежених хворих дало змогу 

встановити патогенетичні взаємозв’язки між рівнем ендотеліальних 

вазодилататорів та основними структурно-функціональними параметрами серця у 

хворих із ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою і збереженою ФВ ЛШ. 

Кореляційний аналіз взаємозв’язку основних показників гемодинаміки з 

рівнем ендотеліальних вазодилататорів наведений в табл. 4.6 та табл. 4.7. 

Таблиця 4.6  

Кореляційний взаємозв’язок основних показників гемодинаміки з рівнем 

ендотеліальної синтази оксиду азоту у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою фракцією 

викиду лівого шлуночка 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Основні 

показники 

гемодинаміки 

Коефіцієнт кореляції 

Хворі із ХСН  

зі зниженою ФВ ЛШ 

1 група 

 n=47 

Хворі із ХСН 

 зі збереженою ФВ ЛШ 

2 група  

n = 106 

r p r p 

1. САТ, мм рт.ст. -0,43 p < 0,05 -0,29 р < 0,05 

2. ДАТ, мм рт. ст. -0,39 p < 0,05 -0,28 р < 0,05 

3 ЧСС, за 1 хв. -0,99 p < 0,05 -0,29 p < 0,05 
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Як свідчать наведені дані (табл. 4.6), у хворих із ХСН зі зниженою та 

збереженою ФВ ЛШ, при вивченні кореляційних взаємоз'язків між рівнем eNOS 

та параметрами гемодинаміки встановлена наступна середньої сили зворотна 

достовірна закономірність: при зниженні синтезу eNOS відбувається підвищенні 

рівня САТ, ДАТ та ЧСС, що призводить до підвищення постнавантаження та 

збільшення потреби міокарда в кисні, яке, в свою чергу, негативно впливає на 

функцію ЛШ і сприяє виникненню ремоделювання серця.    

Аналогічні кореляційні взаємозв’язки встановлені у обстежених хворих між 

показниками внутрішньо серцевої  гемодинаміки та сумарним рівнем  нітратів та 

нітритів у сироватці крові (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7  

Кореляційний взаємозв’язок основних показників гемодинаміки з сумарним 

рівнем нітратів та нітритів у хворих із хронічною серцевою недостатністю 

ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою фракцією викиду лівого 

шлуночка 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Основні 

показники 

гемодинаміки 

Коефіцієнт кореляції 

Хворі із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ 

1 група 

 n=47 

Хворі із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ 

2 група 

 n = 106 

r p r p 

1. САТ, мм рт.ст. -0,38 p<0,05 -0,28 р<0,05 

2. ДАТ, мм рт.ст. -0,37 p<0,05 -0,24 р<0,05 

3 ЧСС, за 1 хв. -0,33 p<0,05 -0,19 p<0,05 

 

На теперішній час ЧСС розглядають, як вторинну кардіальну кінцеву точку 

у прогресуванні СН. За даними літератури доведено, що досягнення цільового 

рівня ЧСС (менше 70 за 1 хв.) позитивно впливає на первинні та вторинні кінцеві 

кардіальні точки [151].  
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У ході нашого дослідження при аналізі ЧСС у обстежених хворих із ХСН зі 

зниженою та збереженою ФВ ЛШ і показниками вмісту рівня еNOS, сумарного 

рівня нітратів і нітритів встановлено зворотний кореляційний зв'язок від сильної 

до слабкої сили (r= від -0,99 до -0,19; р<0,05), тобто при зниженні синтезу 

ендотеліальних факторів відбувається підвищення ЧСС, що в свою чергу сприяє 

підвищенню потреби міокарда в кисні та прогресуванню ХСН.  

Отже, при проведенні аналізу даних у обстежених хворих із ХСН зі 

зниженою та збереженою ФВ ЛШ, кореляційний аналіз між показниками  

сумарного рівня нітратів та нітритів в сироватці крові і рівнем САТ, ДАТ та ЧСС 

встановлена наступна зворотна помірна закономірність: зниження синтезу NO 

веде до підвищення рівня САТ, ДАТ та ЧСС, що призводить до підвищення 

постнавантаження та збільшенні потреби міокарда в кисні, яке в свою чергу 

обтяжує роботу серця та негативно впливає на функцію ЛШ. 

Актуальним питанням було вивчення патогенетичних взаємозв’язків між 

рівнем ендотеліальних вазодилататорів та показниками ліпідного спектру крові. 

Однак, 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.  

Проведений кореляційний аналіз (табл.4.8 та табл.4.9)  між типами ДД ЛШ з 

рівнем ендотеліальних вазодилататорів в обстежених хворих показав, що  існують 

зворотні помірні кореляційні взаємозвязки між типами ДД ЛШ та рівнем eNOS.  

Між сповільненою релаксацією та псевдонормальним типом ДД ЛШ і 

рівнем eNOS встановлений середньої сили зворотний кореляційний 

взаємозв’язок, а при рестриктивному типі – високий кореляційний взаємозв’язок. 

Можна констатувати, що при найвищому, рестриктивному типі ДД ЛШ 
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зворотний кореляційний взаємозв’язок обумовлений більшими структурними 

змінами в ЛШ, які сприяють можливому виникненню кардіальних подій з 

розвитком різних ускладнень системи кровообігу.  

Таблиця 4.8 

Кореляційний взаємозв’язок типів діастолічної дисфункції лівого шлуночка з 

рівнем ендотеліальної синтази оксиду азоту у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою фракцією 

викиду лівого шлуночка 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Типи ДД ЛШ 

Коефіцієнт кореляції 

Хворі із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ 

1 група 

 n=47 

Хворі із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ 

2 група  

 n = 106 

r p r p 

1. Сповільненої 

релаксації 

-0,39 p<0,05 -0,30 р<0,05 

2. Псевдонормальний 

тип 

-0,46 p<0,05 -0,31 р<0,05 

3 Рестриктивний тип -0,79 p<0,05 -0,49 p<0,05 

У  обстежених хворих із ХСН ішемічного ґенезу встановлено зворотний 

кореляційний зв'язок між сумарним показником рівня нітритів та нітратів  

(ендотеліальними вазодилататорами) та типами ДД ЛШ. 

 Однак високого взаємозв’язку (табл.4.9) між рестриктивним типом ДД ЛШ 

та сумарним рівнем нітратів і нітритів  не встановлено, що можливо, обумовлено 

ймовірно меншою роллю сумарного рівня нітритів та нітратів у виникненні ДД 

ЛШ.  

У майбутньому дослідження рівнів ендотеліальних вазодилататорів у 

хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ, не виключено дадуть 

можливість не лише прогнозувати розвиток серцево-судинних подій у 

конкретного хворого, але й профілактувати такі ускладнення шляхом корекції 

порушень ендотеліальних вазодилататорів. 
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Таблиця 4.9 

Кореляційний взаємозв’язок типів діастолічної дисфункції лівого шлуночка з 

сумарним рівнем нітритів та нітратів у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою фракцією 

викиду лівого шлуночка 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Типи ДД ЛШ 

Коефіцієнт кореляції 

Хворі із ХСН 

 зі зниженою ФВ ЛШ  

1 група 

n=47 

Хворі із ХСН  

зі збереженою ФВ ЛШ 

2 група 

 n=106 

r p r p 

1. Сповільненої 

релаксації 

-0,33 p < 0,05 -0,28 р < 0,05 

2. Псевдонормальний 

тип 

-0,37 p < 0,05 -0,24 р < 0,05 

3 Рестриктивний тип -0,33 p < 0,05 -0,20 p < 0,05 

 

На основі проведеного дослідження нами запропоновані критерії 

можливого прогресування ХСН, а саме: зниження показників вмісту рівня еNOS 

та метаболітів нітроген монооксиду – нітратів і нітритів у сироватці крові веде до 

наростання симптомів декомпенсації серця. Дані положення захищені Патентами 

України на корисну модель №104316 «Спосіб прогнозування розвитку та 

прогресування ексцентричного ремоделювання лівого шлуночка при стабільній 

стенокардії, ускладненій серцевою недостатністю» [76] та №104315 «Спосіб 

прогнозування розвитку систолічної серцевої недостатності при стабільній 

стенокардії» [78].  
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Резюме. У обстежених хворих із хронічною серцевою недостатністю 

ішемічного ґенезу в міру достовірного зниження фракції викиду лівого шлуночка 

відбувається зниження рівнів  ендотеліальної синтази оксиду азоту, нітритів, 

нітратів, а також їхнього сумарного рівня у сироватці крові, що свідчить про 

несприятливе наростання порушень ендотеліальної дисфункції. Аналогічні дані 

отримані у обстежених хворих із хронічною серцевою недостатністю із 

зниженням фракції викиду лівого шлуночка та збільшенням лінійних розмірів 

лівого передсердя понижується рівень ендотеліальної синтази оксиду азоту. З 

прогресуванням типів діастолічної дисфункції лівого шлуночка у обстежених 

хворих відбувається достовірне пропорційне зниження рівня ендотеліальної 

синтази оксиду азоту в периферійній крові, що сприяє виникненню та 

прогресуванню хронічної серцевої недостатності. Проведення кореляційного 

аналізу у обстежених хворих дало змогу встановити патогенетичні взаємозв’язки 

між рівнем ендотеліальних вазодилататорів та основними структурно-

функціональними параметрами серця у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою і збереженою фракцією викиду 

лівого шлуночка. Встановлено кореляційні взаємозв’язки між показниками 

ендотеліальних вазодилататорів, а саме рівнем ендотеліальної синтази оксиду 

азоту та метаболітів нітроген монооксиду – нітратів і нітритів, та основними 

структурно-функціональними ехоКГ-показниками серця, параметрами 

внутрішньосерцевої гемодинаміки та типами діастолічної дисфункції лівого 

шлуночка. У пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу, 

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

слід вважати критичним, таким, що асоціюється зі зниженням фракції викиду 

лівого шлуночка ≤ 45,0 %, що може застосовуватись у практиці як критерій 

можливого прогресування серцевої недостатності, що сприяє прогресуванню 

декомпенсації серця. Провівши аналіз отриманих результатів дослідження з 

визначенням рівня ендотеліальної синтази оксиду азоту та метаболітів нітроген 

монооксиду – нітратів і нітритів можна стверджувати, що зменшення синтезу цих 
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вазодилататорів призводить до виникнення, наростання і прогресування 

симптомів хронічної серцевої недостатності зі структурно-функціональними 

змінами в міокарді. Вивчення вазодилататорів при хронічній серцевій 

недостатності зі зниженою та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка дало 

змогу глибше зрозуміти патогенетичні механізми розвитку і прогресування 

хронічної серцевої недостатності. 

 

 

Результати 4 розділу опубліковані в наступних роботах: 

1. Denesyuk V, Denesyuk O, Muzyka N (2016) The remodeling оf left atrium and 

vasodilation factors сhanges in ischemic heart failure. International Journal of 

Medicine and Medical Research Journal 2: 5-9 (Здобувачем проведено обстеження 

хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, підготовлено статтю до 

друку. Науковий керівник професор Денесюк В. І. та  доцент Денесюк О. В.  

надавали консультативну допомогу)[158] 

2. Денесюк ВІ, Музика НО (2017) Уміст вазодилятаторних чинників у 

сироватці крові за різних ступенів систолодіастолічної дисфункції лівого 

шлуночка у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою 

недостатністю. Львівський клінічний вісник 1: 12-15 (Здобувачем проведено 

обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, підготовлено 

статтю до друку. Науковий керівник професор Денесюк В. І. надавав 

консультативну допомогу) [32] 

3. Денесюк ВІ, Музика НО (2015) Систоло-діастолічна та ендотеліальна 

дисфнкція при хронічній серцевій недостатності у хворих на ІХС після 

оптимального лікування. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю: «Досягнення клінічної фармакології та 

фармакотерапії на шляхах доказової медицини», Вінниця, 9-10 листопада 2015 

(Здобувачем проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. 
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Науковий керівник професор Денесюк В. І. надавав консультативну допомогу) 

[34] 

4. Денесюк ВІ, Музика НО (2016) Оцінка стану показників вазодилатації у 

хворих серцевою недостатністю зі збереженою і зниженою фракцією викиду. 

Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених 

«Перший крок в науку-2016», Вінниця, 7 квітня 2016 (Здобувачем проведено збір 

матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Науковий керівник професор 

Денесюк В. І.  надавав консультативну допомогу) [35] 

5. Денесюк ВІ, Денесюк ОВ, Музика НО (2016) Особливості синтезу оксиду 

азоту у хворих серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду. 

Матеріали науково-практичної конференції «Стандарти діагностики та лікування 

в клініці внутрішніх хвороб», Вінниця, 27-28 квітня 2016 (Здобувачем проведено 

збір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Науковий керівник 

професор Денесюк В. І. надавав консультативну допомогу. Доцент Денесюк О.В. 

проводила відбір хворих для дослідження) [37] 

6. Денесюк ВІ,  Музика НО (2016) Ендотеліальна синтаза оксиду азоту та 

ступені ГЛШ при ІХС, ускладненій серцевою недостатністю зі збереженою і 

зниженою фракцією викиду. Матеріали XVII Національного конгресу 

кардіологів України, Київ, 21-23 вересня 2016 (Здобувачем проведено збір 

матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Науковий керівник професор 

Денесюк В. І.  надавав консультативну допомогу) [38] 

7.  Денесюк ВІ,  Музика НО (2016) Ремоделювання лівого передсердя та зміни 

факторів вазодилятації при стабільній стенокардії, ускладненій серцевою 

недостатністю. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів (присвячена пам'яті академіка НАМН України Є. М. Нейка), 

Івано-Франківськ-Яремче, 6-7 жовтня 2016 (Здобувачем проведено збір 

матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Науковий керівник професор 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ L-АРГІНІНУ ГІДРОХЛОРИДУ НА КЛІНІЧНУ 

СИМПТОМАТИКУ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНІ ФАКТОРИ ВАЗОДИЛАТАЦІЇ У 

ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

ІШЕМІЧНОГО ҐЕНЕЗУ З РІЗНОЮ ВЕЛИЧИНОЮ ФРАКЦІЇ ВИКИДУ 

ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 

 

5.1 Вплив L-аргініну гідрохлориду на клінічну симптоматику у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу  

У хворих з ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ 

вивчався клінічний перебіг ХСН на фоні проведеної терапії протягом 10 діб. 

Динаміка клінічних ознак ХСН у обстежених хворих зі зниженою ФВ ЛШ до та 

після проведеного лікування наведено в табл. 5.1. 

Аналізуючи дані приведені в табл. 5.1 встановлено, що через 10 діб після 

проведеного комплексного лікування хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ 

загальний стан та клінічна симптоматика у обстежених пацієнтів значно 

покращились. Серед пацієнтів Іа підгрупи (додатково отримували L-аргінін) 

достовірно зменшилась задишка у спокої на 28,00 %, та при незначному 

фізичному навантаженні - на 12,00 %, зменшились набряки гомілок - на 20,00 % 

та ціаноз - на 52,00 %, відбулось 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 зменшилась задишка у спокої на 9,0 %, відбулось 

підвищення толерантності до фізичних навантажень на 9,1 % та зменшились 

прояви загальної слабкості на 13,7 %. Тому можна вважати, що додаткове 

застосування в комплексній терапії ХСН L-аргініну гідрохлориду у хворих зі 

зниженою ФВ ЛШ сприяє підвищенню ефективністі проведеної терапії майже в 

1,5-2 рази. 
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Таблиця 5.1 

Динаміка клінічних ознак хронічної серцевої недостатності у обстежених 

хворих зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка до та після 

проведеного лікування 

 

 

Параметри 

 

 

По 

ка 

зник 

Хворі із ХСН та зниженою ФВ ЛШ 

n=47 

до лікування через 10 діб після лікування 

Ia   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +       

L-аргінін 

n=25 

Іб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=22 

Ia   

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію +            

L-аргінін 

n=25 

Іб  

підгрупа 
отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=22 

1 2 3 4 5 6 

Загальна 

слабкість 

n  

(%) 

25 

 (100,00 %) 

22 

(100,00 %) 

15  

(60,00 %) 

р5-3<0,05 

19  

(86,40 %) 

р6-4<0,05 

Задишка при 

незначному 

фізичному 

навантаженні 

n  

(%) 

11 

 (44,00 %) 

11  

(50,00 %) 

8  

(32,00 %) 

р5-3<0,05 

9  

(40,10 %) 

Задишка при 

значному 

фізичному 

навантаженні 

n  

(%) 

2 

 (8,00 %) 

1 

 (4,50 %) 

12  

(48,00 %) 

р5-3<0,05 

5 

 (22,70 %) 

р6-4<0,05 

Зниження 

толерантності 

до фізичних 

навантажень 

n  

(%) 

25 

 (100,00 %) 

22 

(100,00 %) 

19 

 (76,00 %) 

р5-3<0,05 

20  

(90,90 %) 

Набряки 

гомілок 

n  

(%) 

25  

(100,00 %) 

22 

(100,00%) 

20 

 (80,00 %) 

р5-3<0,05 

18  

(81,80 %) 

р6-4<0,05 

Ціаноз 

периферичний 

n  

(%) 

25 

 (100,00 %) 

22 

 (100,00 %) 

12 

 (48,00 %) 

р5-3<0,05 

15 

 (68,18 %) 

р6-4<0,05 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 

Гепатомегалія n  

(%) 

24  

(96,00 %) 

21  

(95,40 %) 

19 

 (76,00 %) 

р5-3<0,05 

21  

(95,40 %) 

Динаміка клінічних ознак  ХСН у обстежених хворих зі збереженою ФВ 

ЛШ до та після проведеного лікування наведено в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Динаміка клінічних ознак хронічної серцевої недостатності у обстежених 

хворих зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка до та після 

проведеного лікування 

 

 

Параметри 

 

 

 

По 

ка 

зник 

Хворі із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ 

n=106 

до лікування через 10 діб після лікування 

ІІа   

підгрупа 

отримували 

стандартну 

терапію +  

L-аргінін 

n=50 

ІІб  

підгрупа 

отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=56 

ІІа   

підгрупа 

отримували 

стандартну 

терапію +  

L-аргінін 

n=50 

ІІб  

підгрупа 

отримували 

стандартну 

терапію 

 

 n=56 

1 2 3 4 5 6 

Загальна 

слабкість 

n  

(%) 

50  

(100,00 %) 

56 

(100,00 %) 

22  

(44,00 %) 

р5-3<0,05 

31  

(55,30 %) 

р6-4<0,05 

Задишка при 

значному 

фізичному 

навантаженні 

n  

(%) 

3 

 (6,00 %) 

4 

 (7,10 %) 

24 

 (48,00 %) 

р5-3<0,05 

22  

(39,30 %) 

р6-4<0,05 

Зниження 

толерантності до 

фізичних 

навантажень 

n  

(%) 

50 

 (100,00 %) 

56  

(100,00 %) 

17 

 (34,00 %) 

р5-3<0,05 

28 

 (50,00 %) 

р6-4<0,05 

Набряки гомілок n  

(%) 

7  

(14,00 %) 

8  

(14,30 %) 

3  

(6,00 %) 

4  

(7,10 %) 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 3 4 5 6 

Ціаноз 

периферичний 

n  

(%) 

10  

(20,00 %) 

11 

 (19,60 %) 

3  

(6,00 %) 

р5-3<0,05 

4 

 (7,10 %) 

р6-4<0,05 

Гепатомегалія n  

(%) 

7  

(14,00 %) 

8  

(14,30 %) 

4  

(8,00 %) 

5 

 (8,90 %) 

 

Аналізуючи дані приведені в табл. 5.2 встановлено, що через 10 діб після 

комплексного лікування хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ загальний стан та 

клінічна симптоматика у обстежених пацієнтів значно поліпшились. Серед 

пацієнтів ІІа підгрупи (додатково отримували L-аргінін) достовірно зменшилась 

задишка при незначному фізичному навантаженні на 42,00 %, відбулось 

підвищення толерантності до фізичних навантажень - на 66,00 % та зменшились 

прояви загальної слабкості - на 56,00 %. Серед пацієнтів ІІб підгрупи, що не 

отримували L-аргініну гідрохлорид, також відбулось покращення в клінічній 

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

задишка при незначному фізичному навантаженні на 32,10 %, відбулось 

підвищення толерантності до фізичних навантажень - на 50,00 % та зменшились 

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

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

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

пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ. 

Результати аналізу функціональної здатності пацієнтів у різних клінічних 

групах, що оцінювались за тестом з шестихвилинною ходою при поступленні 

на стаціонарне лікування до початку лікування та через 10 діб після проведеної 

терапії стандартної комплексної терапії, наведені в табл. 5.3 та табл. 5.4.  

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

комплексного лікування з застосуванням L-аргініну гідрохлориду визначалось 

збільшення проходження дистанції при пробі з шестихвилинною ходьбою на 

45,45 % (р<0,05). У підгрупі порівняння із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ               
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(Іб підгрупа), після проведеного стандартного лікування визначалось 

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 %. 

Таблиця 5.3 

Динаміка показника фізичного навантаження у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою фракцією викиду 

лівого шлуночка при шестихвилинній ходьбі до та після проведеного 

комплексного лікування з застосуванням L-аргініну гідрохлориду  

 

 

Відстань, м 

Хворі із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ 

Ia   

підгрупа  

отримували стандартну 

терапію + L-аргінін 

n=25 

Іб  

підгрупа 

отримували стандартну 

терапію 

 n=22 

до початку лікування 220,0±20,00 220,0±20,00 

через 10 діб лікування 320,0±20,00* 280,0±20,00* 

Примітка.* - вірогідність різниці між показниками до та після лікування, р<0,05. 

 

  Поряд з цим у хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (ІІа підгрупа) після 

проведення вказаної терапії (з застосуванням L-аргініну гідрохлориду) 

спостерігалось збільшення дистанції на 52,0 % (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 34,7 % (р<0,05). Тобто, серед хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ 

додаткове застосування L-аргініну гідрохлориду підвищує ефективність 

проведеної терапії на 17,3 %. 
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Таблиця 5.4 

Динаміка показника фізичного навантаження у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі збереженою фракцією викиду 

лівого шлуночка при шестихвилинній ходьбі до та після проведеного 

комплексного лікування з застосуванням L-аргініну гідрохлориду  

 

 

Відстань, м 

Хворі із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ  

ІІа   

підгрупа  

отримували стандартну 

терапію + L-аргінін 

n=50 

ІІб  

підгрупа 

отримували стандартну 

терапію 

 n=56 

До початку лікування 250,0±20,00 245,0±20,00 

Через 10 діб лікування 380,0±20,00* 330,0±20,00* 

Примітка.* - вірогідність різниці між показниками до та після лікування, р<0,05. 

   

Результати динаміки ФК ХСН за класифікацією NYHA у хворихі із ХСН 

ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою  ФВ ЛШ до та після проведеної 

терапії у різних клінічних групах наведено в табл. 5.5. та табл. 5.6. 

Як видно із табл. 5.5 у обстежених хворих зі зниженою ФВ ЛШ, що 

отримували L-аргініну гідрохлорид, в комплексному стандартному лікуванні 

протягом 10 діб, визначалось наростання толерантності до фізичного 

навантаження. При цьому визначалась 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, спостерігалось 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). 
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Таблиця 5.5 

Динаміка функціональних класів хронічної серцевої недостатності за 

класифікацією NYHA у обстежених хворих зі зниженою фракцією викиду 

лівого шлуночка до та після проведеної терапії впродовж 10 діб 

ФК 

 СН  

за  

NYHA 

По 

каз 

ник 

Хворі із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ 

Ia   

підгрупа  

отримували стандартну 

терапію + L-аргінін 

n=25 

Іб  

підгрупа 

отримували стандартну 

терапію 

 n=22 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

1 2 3 4 5 6 

І n 

(%) 

- 

- 

2 

(8,00) 

р4-3<0,05 

- 

- 

1 

(4,54) 

р6-5<0,05 

ІІ n 

(%) 

5 

(20,00) 

11 

(44,00) 

р4-3<0,05 

4 

(18,18) 

8 

(36,36) 

р6-5<0,05 

ІІІ n 

(%) 

20 

(80,00) 

12 

(48,00) 

р4-3<0,05 

18 

(81,81) 

13 

(59,09) 

р6-5<0,05 

Всього n 

(%) 

25 

(100,00) 

25 

(100,00) 

22 

(100,00) 

22 

(100,00) 

 

Тобто, можна зробити висновок, що ефективність (динаміка ФК ХСН за 

класифікацією NYHA) після 10 діб застосування L-аргініну гідрохлориду в 

комплексі з стандартною терапією у пацієнтів із ХСН ішемічного ґенезу зі 

зниженою ФВ ЛШ складає 9,28 %.  
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Таблиця 5.6 

Динаміка функціональних класів хронічної серцевої недостатності за 

класифікацією NYHA у обстежених хворих зі збереженою фракцією викиду 

лівого шлуночка до та після проведеної терапії впродовж 10 діб 

ФК СН за 

NYHA 

По 

каз 

ник 

 Хворі із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ  

ІІа   

підгрупа  

отримували 

стандартну терапію + 

L-аргінін  

n=50 

ІІб  

підгрупа 

отримували 

стандартну терапію 

 

 n=56 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

1 2 3 4 5 6 

І n 

(%) 

3 

(6,00) 

6 

(12,00) 

4 

(7,14) 

5 

(8,93) 

ІІ n 

(%) 

26 

(52,00) 

38 

(76,00) 

р4-3<0,05 

26 

(46,43) 

37 

(66,07) 

 р6-5<0,05 

ІІІ n 

(%) 

21 

(42,00) 

6 

(12,00) 

р4-3<0,05 

26 

(46,43) 

14 

(25,00) 

р6-5<0,05 

Всього n 

(%) 

50 

(100,00) 

50 

(100,00) 

56 

(100,00) 

56 

(100,00) 

У обстежених ІІа підгрупи (зі збереженою ФВ ЛШ), після проведеного 

комплексного стандартного лікування протягом 10 діб (табл. 5.6) 

спостерігалось 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. У обстежених хворих ІІб 

підгрупи  після проведеного комплексного стандартного лікування протягом 10 
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діб (без застосування L-аргініну гідрохлориду), спостерігалось зменшення 

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

Тобто, можна зробити висновок, що ефективність (динаміка ФК ХСН за 

класифікацією NYHA) після 10 діб застосування застосування L-аргініну 

гідрохлориду в комплексі з стандартною терапією у пацієнтів із ХСН ішемічного 

ґенезу зі збереженою ФВ ЛШ складає 8,57 %.  

 

5.2 Вплив L-аргініну гідрохлориду на вміст ендотеліальних факторів 

вазодилатації у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного 

ґенезу 

Завданням наукової роботи було оптимізувати лікування хворих із ХСН 

ішемічного ґенезу, на підставі вивчення особливостей маркерів дисфункції 

ендотелію під впливом допоміжного застосування L-аргініну гідрохлориду.   

У обстежених хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ,  у порівнянні з хворими 

із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ, до лікування визначалось достовірне зниження 

рівнів еNOS, нітритів, нітратів та сумарного рівня нітритів та нітратів в сироватці 

крові (р<0,01), що свідчить про зниження вазодилатуючих факторів, які негативно 

впливають на перебіг захворювання. Результати вивчення впливу L-аргініну 

гідрохлориду на фактори вазодилатації у хворих із ХСН зі зниженою та 

збереженою ФВ ЛШ представлені в табл. 5.7. 

Як видно з табл. 5.7, у обстежених хворих ізХСН 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 ендотеліальну 

дисфункцію. 

Після проведення стандартної комплексної терапії ХСН протягом 10 діб з 

додатковим використанням L-аргініну гідрохлориду, у хворих зі зниженою ФВ 

ЛШ (Іа) та зі збереженою ФВ ЛШ (ІІа) підгрупи, визначалось достовірне 
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підвищення рівнів еNOS (р<0,01), що свідчить про позитивний ефект 

допоміжного застосування  L-аргініну гідрохлориду. 

Таблиця 5.7 

Вплив L-аргініну гідрохлориду на фактори вазодилатації у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та 

збереженою фракцією викиду лівого шлуночка протягом 10 діб (М±m) 

 

 

 

Показник 

Здорові 

люди 

(контроль

на група) 

n=30 

Хворі із ХСН 

 зі зниженою ФВ ЛШ 

 Іа підгрупа 

Хворі із ХСН  

зі збереженою ФВ ЛШ  

ІІа підгрупа 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

1 2 3 4 5 6 

еNOS, 

пг/мл 

731,8 

± 

84,63 

371,98 

± 

29,30 

р3-2<0,01 

664,80 

± 

85,68 

555,70 

± 

22,53 

р5-3<0,01 

837,81 

± 

49,98 

р6-4<0,01 

Нітрити 

+нітрати, 

мкмоль/л 

 

26,1±0,92 

 

16,73±0,52 

р3-2<0,01 

 

17,25±1,29 

 

19,54±0,63 

р5-3<0,01 

 

21,08±0,87 

р6-4<0,01 

Нітрити, 

мкмоль/л 

6,3±0,18 4,20±0,25 

р3-2<0,01 

4,50±0,52 4,98±0,17 

р5-3<0,01 

5,64±0,33 

Hітрати, 

мкмоль/л 

19,8±0,90 12,54±0,61 

р3-2<0,01 

12,75±1,32 14,55±0,59 

р5-3<0,01 

15,44±0,86 

р6-4<0,01 

У обстежених хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ  після проведення 

стандартної комплексної терапії ХСН з додатковим використанням L-аргініну 

гідрохлориду внутрішньовенно протягом 10 діб, рівень еNOS достовірно 

підвищувався на 50,76 % (р<0,01), що свідчить про позитивний вплив 

допоміжного застосування  L-аргініну гідрохлориду на ендотеліальну дисфункцію 

у цієї групи пацієнтів. 
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Отримані дані свідчать про те, що підвищення рівнів ендотеліальних 

вазадилататорів сприяє зменшенню клінічних симптомів ХСН, про що було 

описано раніше, і свідчить про ефективність лікування даної каґорти хворих. 

 

5.3 Динаміка типів ремоделювання серця,  діастолічної дисфункції лівого 

шлуночка у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу 

під впливом комплексної терапії впродовж 6 місяців  

Обстеженим пацієнтам, що отримували терапію з застосуванням L-аргініну 

проводили ехоКГ-дослідження в динаміці через 3 та 6 міс. від початку лікування. 

Основні ехоКГ-показники  у пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ приведені в табл. 5.8 

та у пацієнтів зі збереженою ФВ ЛШ в табл. 5.9. 

Таблиця 5.8 

Динаміка ехокардіографічних показників у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного генезу зі зниженою  фракцією викиду лівого 

шлуночка до та після лікування через 3 та 6 місяців спостереження   (M±m) 

 

Показники ехоКГ 

Хворі із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ Ia  підгрупа   

   до лікування        через 3 місяці через 6 місяців 

1 2 3 4 

ЛП, мм 53,0±0,70 53,0±0,70 52,6±0,68 

КСР, мм 47,4±0,65 47,4±0,65 46,3±0,63 

КДР, мм 59,3±0,73 59,3±0,73 58,4±0,69 

КСО, мл 108,4±3,19 108,4±3,19 108,4±3,19 

КДО, мл 175,8±4,77 175,8±4,77 175,8±4,77 

УО, мл 58,6±3,92 58,6±3,92 58,6±3,92 

ФВ, % 37,7±0,70 38,4±0,68 41,2±0,52 

 р4-2<0,05 

ТЗСЛШ, мм 13,2±0,23 13,0±0,21 12,6±0,16 

ТМШП, мм 13,0±0,33 12,8±0,28 12,4±0,24 
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Продовження таблиці 5.8 

1 2 3 4 

ІММЛШ, г/м2 214,2±6,62 214,2±6,62 214,2±6,62 

ВТС ЛШ, у.о. 0,43±0,01 0,43±0,01 0,44±0,01 

Е/А, од. 1,9 ± 0,16 1,9 ± 0,16 1,9 ± 0,16 

DT, мс 168,8± 5,68 168,8± 5,68 170,2± 5,74 

Е/е’, од. 9,8 ± 0,36 9,8 ± 0,36 10,02 ± 0,34 

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

використанням L-аргініну в парентеральній та пероральній формах, (табл. 5.8) 

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). 

Таблиця 5.9 

Динаміка ехокардіографічних показників у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю ішемічного генезу зі збереженою  фракцією викиду лівого 

шлуночка до початку лікування, через 3 та 6 місяців спостереження   (M±m) 

Показники ехоКГ Хворі із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ 

до лікування через 3 місяці через 6 місяців 

1 2 3 4 

ЛП, мм 46,7±0,64 45,8±0,0,62 44,8±0,58 

КСР, мм 34,4±0,61 34,4±0,61 34,4±0,61 

КДР, мм 46,3±1,41 46,3±1,41 46,3±1,41 

КСО, мл 50,3±2,06 50,3±2,06 50,3±2,06 

КДО, мл 122,0±3,38 122,0±3,38 122,0±3,38 

УО, мл 70,4±1,97 70,4±1,97 70,4±1,97 

ФВ, % 59,7±0,65 60,2±0,58 62,2±0,52 

р4-2<0,05 

ТЗСЛШ, мм 12,5±0,17 12,3±0,14 11,8±0,13 

ТМШП, мм 13,1±0,22 13,0±0,20 12,7±0,20 
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Продовження таблиці 5.9 

1 2 3 4 

ІММЛШ, г/м2 141,5±4,20 141,5±4,20 141,5±4,20 

ВТС ЛШ, у.о. 0,50±0,01 0,50±0,01 0,51±0,01 

Е/А, од. 1,3 ± 0,10 1,3 ± 0,10 1,3 ± 0,10 

DT, мс 234,3 ± 13,81 238,6 ± 14,60 242,6 ± 15,60 

У хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ, встановлено, незначну позитивну 

тенденцію до зменшення показників лінійних розмірів ЛП, КСР, КДР, поряд з 

цим достовірно підвищується ФВ ЛШ через 6 міс. від початку лікування на 4,2 % 

(р<0,05). 

Динаміка типів ремоделювання лівого шлуночка за А. Gаnau у хворих із 

ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ  наведена в табл. 

5.10. 

Таблиця 5.10 

Динаміка типів ремоделювання лівого шлуночка за А. Gаnau у хворих 

із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу через 6 місяців 

спостереження 

Тип ГЛШ Показник До лікування Через 6 міс р 

Концентричний тип n 103 105  

р>0,05 % 67,30 68,60 

Ексцентричний тип n 37 36  

р>0,05 % 24,20 23,50 

Концентричне ремоделювання n 13 12  

р>0,05 % 8,50 7,80 

Всього n 153 153  

% 100,00 100,00 

Отримані результати дослідження в табл. 5.10 свідчать про те, що у хворих 

із ХСН концентрична ГЛШ за А. Gаnau до лікування визначалась у 67,30 %, 

ексцентрична ГЛШ – у 24,20 % і концентричне ремоделювання -  у 8,50 %.  
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Як видно з наведених даних (табл. 5.10), у хворих із ХСН ішемічного генезу 

концентрична та ексцентрична ГЛШ через 3 та 6 міс. майже не змінювалась. 

Отримані результати дослідження, на наш погляд, свідчать про те, що у пацієнтів 

не відбувається суттєвого прогресивного наростання розмірів порожнин та 

товщини стінок ЛШ протягом 6 місяців лікування, в результаті чого 

сповільнюється розвиток вторинного ремоделювання ЛШ.  

Як відомо, саме розвиток вторинного ремоделювання ЛШ має негативне 

значення у розвитку серцево-судинних подій. Концентричне ремоделювання ЛШ 

зустрічалось до лікування рідко (в 8,50 %) і воно суттєво не змінювалось 

протягом 6 міс. спостереження. 

 

Рис. 5.1. 

 Типи ремоделювання лівого шлуночка за А. Gаnau у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу протягом 6 місяців лікування 

р>0,05 
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Отримані результати дослідження підтверджують відсутність суттєвих змін 

типів ремоделювання ЛШ протягом 6 місяців стандартного лікування. 

Результати динаміки ступенів ГЛШ у хворих із ХСН ішемічного ґенезу 

протягом 6 міс.  лікування наведені в табл. 5.11. 

Таблиця 5.11 

Динаміка ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу через 6 місяців спостереження 

Ступінь ГЛШ Показник До лікування Через 6 міс р 

ГЛШ відсутня n 7 7  

р>0,05 % 4,60 4,60 

І (початковий) n 21 31  

р>0,05 % 13,70 20,20 

ІІ (помірний) n 68 69  

р>0,05 % 44,40 45,20 

ІІІ (значний) n 57 46  

р>0,05 % 37,30 30,00 

Всього n 153 153  

% 100,00 100,00 

У хворих із ХСН (табл. 5.11) І (початковий) ступінь ГЛШ до лікування 

визначався в 13,70 %, ІІ (помірний) – в 44,40 % і ІІІ (значний) – в 37,30 %. 

Наведені дані свідчать про те, що в обстежених хворих до лікування переважав ІІ 

(помірний) та ІІІ (значний) ступінь ГЛШ.  

Після проведеного лікування впродовж 6 місяців визначалось зменшення ІІІ  

(значного) ступеня ГЛШ на 7,30 % (р>0,05) та наростання І (початкового) ступеня 

ГЛШ на 6,50 % (р>0,05), що слід розцінювати як тенденцію до позитивної 

динаміки в нормалізації ремоделювання ЛШ. 

Певне значення має вивчення діастолічної функції ЛШ у хворих із ХСН 

ішемічного ґенезу протягом 6 міс. лікування. Результати вивчення динаміки ДД 
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ЛШ у хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ, наведені в табл. 5.12 та 

на рис.5.2. 

Таблиця 5.12 

Динаміка типів діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих із 

хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу через 6 місяців 

спостереження 

Типи діастолічної дисфункції 

лівого шлуночка 

Показник До 

лікування 

Через 6 

міс 

р 

Сповільненої релаксації n 58 60  

р>0,05 % 37,90 39,21 

Псевдонормальний тип n 51 50  

р>0,05 % 33,33 32,68 

Рестриктивний тип n 44 43  

р>0,05 % 28,77 28,10 

Всього n 153 153  

% 100,00 100,00 

 

У хворих із ХСН ішемічного ґенезу (табл. 5.12), тип сповільненої релаксації 

спостерігався до лікування 37,90%, псевдонормальний – в 33,33%, рестрективний 

– в 28,77% хворих, що свідчить про відсутність прогресивного погіршення 

діастолічної функції ЛШ.  

Отже, протягом шестимісячного спостереження типи ДД ЛШ у обстежених 

хворих суттєво не змінились (р>0,05). Така динаміка, на наш погляд, є 

позитивною, оскільки не відбулося суттєвого наростання ДД ЛШ. 
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Рис. 5.2. 

 Зміна типів діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного генезу протягом 6 місяців 

спостереження 

 

Резюме.  При порівнянні отриманих результатів дослідження між хворими 

із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого 

шлуночка та групою пацієнтів зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка 

визначалось до лікування достовірне зниження рівня еNOS, сумарного рівня 

нітритів та нітратів. Після проведення стандартної комплексної терапії хронічної 

серцевої недостатності протягом 10 діб з додатковим призначенням L-аргініну 

гідрохлориду у дозі 100 мл 4,2 % розчину внутрішньовенно,спостерігалось 

зменшення клінічних симптомів хронічної серцевої недостатності, а саме 

достовірно зменшилась задишка у спокої та при незначному фізичному 

навантаженні, зменшились набряки гомілок,  відбулось підвищення толерантності 

до фізичних навантажень та зменшились прояви загальної слабкості та 

визначалось достовірне збільшення рівня ендотеліальних факторів вазодилатації, 

зокрема еNOS, нітритів та нітратів як серед пацієнтів із хронічною серцевою 

р>0,05 
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недостатністю зі зниженою фракцією, так і зі збереженою фракцією викиду лівого 

шлуночка, що сприяє покращенню умов для функцій серцево-судинної системи. 

Поряд з цим, у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі 

зниженою та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка протягом 

шестимісячного стандартного лікування (з допоміжним застосуванням L-аргініну 

гідрохлориду у частини хворих) розвиток вторинного ремоделювання лівого 

шлуночка фактично сповільнився і не прогресував, що на наш погляд, є 

позитивним фактом. 

 

Результати 4 розділу опубліковані в наступних роботах: 
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матеріалу, статистичну обробку даних, підготовлено статтю до друку. 

Науковий керівник професор Денесюк В. І. надавав консультативну допомогу) 

[159] 

2. Денесюк ВІ,  Музика НО (2015) Динаміка показників вазодилатації у хворих на 

стабільну стенокардію, ускладнену ХСН І-ІІІ ФК, під впливом оптимального 

лікування. Матеріали науково-практичної конференції «Стандарти діагностики 

та лікування в клініці внутрішніх хвороб», Вінниця, 15-16 квітня 2015 

(Здобувачем проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. 

Науковий керівник професор Денесюк В. І. надавав консультативну допомогу) 

[33] 

3. Музика НО (2016)  Ефективність допоміжного застосування L-аргініну у 

хворих на стабільну ІХС, ускладнену серцевою недостатністю зі збереженою 

та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. Матеріали XVII 

Національного конгресу кардіологів України, Київ, 21-23 вересня 2016[65] 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Серцево-судинна патологія є однією з провідних причин захворюваності, 

інвалідизації та смертності населення України [4]. Згідно зі статистичними 

даними, смертність від хвороб системи кровообігу в нашій державі за останні 

роки становить 62-67 %, у країнах пострадянського простору – 51 - 65 %, у США 

– 36 % [114]. Серед європейських країн Україна посідає одне з перших місць за 

показником смертності населення від ІХС. За даними офіційної статистики, в 

Україні зареєстровано понад 9 млн хворих на ІХС, з яких 36 % – пацієнти зі 

стенокардією [126].  

Визначення реальної поширеності стабільної ІХС, ускладненої СН, має 

певні труднощі через мультисимптомність захворювання. Як правило, 

епідеміологічні дослідження ІХС базуються на виявленні стабільної стенокардії, 

як найбільш типової клінічної ознаки хвороби з наступним клінічним 

підтвердженням діагнозу. Поширеність стенокардії суттєво зростає з віком 

незалежно від статі. Стенокардія зустрічається близько у 35,5 % хворих з ІХС, які 

звертаються за медичною допомогою. Проте, за результатами «Українського 

дослідження 20 факторів серцево - судинного ризику в міській популяції м. 

Дніпропетровськ (2009-2013 р.р.)», розповсюдженість ІХС у віковій групі 30-69 

років за клінічними даними і змінами на ЕКГ склала 13,2 %, тобто, суттєво менше 

офіційних показників і практично відповідає даним європейської статистики [90]. 

Про серйозність прогнозу клінічно маніфестованої  ХСН свідчить те, що 

приблизно половина таких хворих помирають протягом 4 років, а серед хворих з 

тяжкою ХСН смертність протягом найближчого року сягає 50%. До 40% 

пацієнтів, які потрапили до стаціонару з приводу симптомів СН, помирають або 

повторно госпіталізуються впродовж наступного року. У випадку неможливості 

визначення причини та проведення етіотропного лікування, прогноз СН є 

завжди несприятливим. Кумулятивна виживаність протягом 1 року становить 
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85 % у залежності від ФК за критеріями NYHA: I/II ФК - 90 – 95 %, III ФК -           

80 – 90 %, IV ФК - 50 – 70 %, а ризик раптової смерті у 5 разів вищий, ніж у 

загальній популяції [10]. 

Зважаючи на демографічну тенденцію, у тому числі і в Україні, до 

зростання питомої ваги населення старших вікових груп, питання щодо надання 

медичної допомоги хворим з ХСН набуває дедалі більшої актуальності. 

Лікування хворих із ХСН потребує значних коштів – 1-2 % від загальних 

витрат на охорону здоров’я в індустріально розвинених країнах, 2/3 із яких 

припадають на стаціонарне лікування пацієнтів, госпіталізованих із приводу 

декомпенсації кровообігу [29]. 

Асоціація кардіологів України та Українська Асоціація фахівців з серцевої 

недостатності у 2012 році назвали наступні завдання в лікуванні хворих з ХСН:  

1) за можливості, усунення або корекція етіологічного чинника ХСН; 

2) усунення або зменшення клінічної симптоматики СН, поліпшення якості 

життя; 

3) попередження госпиталізацій з приводу декомпенсації ХСН та інших 

серцево-судинних причин; 

4) збільшення тривалості життя. 

Основні причини смертності при СН - це зниження систолічної функції 

міокарда (40%), особливо при ФК СН високої градації, та порушення серцевого 

ритму. Доведено, що у хворих із низьким класом СН найбільш частою 

причиною смертності є раптова серцева смерть [17].  

Таким чином, питання профілактики і пошуку прогностичних маркерів 

ХСН в осіб працездатного, похилого та старечого віку залишається актуальним. У 

зв’язку з цим оптимізація діагностики та лікування ХСН із метою запобігання 

розвитку ускладнень, набуває медичної та соціальної значимості [115]. 

Метою даного дослідження було підвищення ефективності лікування 

хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу на підставі 



128 

 

 

 

вивчення особливостей маркерів дисфункції ендотелію, ремоделювання та 

систоло-діастолічної функції лівого шлуночка. 

Критерії включення: хворі із ХСН І-ІІІ ФК за NYHA, що відповідає І-ІІ А ст. 

за класифікацією Василенко - Стражеско, за інформованою згодою пацієнта.  

Для досягнення мети дослідження був проведений розподіл пацієнтів на дві 

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

≤ 45,0% (n=47); середній вік (68,2 ± 1,90) років; другу групу – хворі з 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 ввійшли 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-ї 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. 

Діагноз стабільної стенокардії напруження встановлювали згідно 

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

Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2016) [87]. 

При визначенні ФК стенокардії використовували класифікацію, 

запропоновану Канадською кардіологічною асоціацією, з урахуванням 

відповідного комплексу клініко-інструментальних даних. Функціональний клас 

ХСН визначали за класифікацією NYHA. 

Діагноз стабільної ІХС у обстежених пацієнтів було встановлено на основі 

отриманих наступних даних: перенесений ІМ визначався у 48 (31,38 %),  

реваскуляризація міокарда (стентування КА)  – у 31 (20,26 %) хворих. Решта 

пацієнтів, а саме 74 (48,36 %), мали типовий напад стенокардії (мали всі 3 ознаки: 

біль (дискомфорт) характерної локалізації, характеру та тривалості; причиною 
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виникнення болю було фізичне навантаження або емоційний стрес; біль проходив 

упродовж кількох хвилин після припинення дії провокуючих факторів або 

прийому нітрогліцерину), тому згідно протоколу надання медичної допомоги 

хворим зі стабільною ІХС, в них визначали високу претестову імовірність ІХС – > 

85,0 %, тобто передбачалось, що у таких пацієнтів наявна стабільна ІХС. 

Відповідно, таким пацієнтам не доцільно проводити додаткові дослідження для 

підтвердження наявності ІХС, адже вона вважається доведеною [87]. 

Усі обстежені пацієнти отримували стандартну комплексну терапію 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, 

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. За показами призначали: нітрати, варфарин, заспокійливі засоби.  

Поряд із цим пацієнти Іа та ІІа підгруп отримували стандартну комплексну 

терапію ХСН із 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 – 
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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. 

Включені в дослідження пацієнти характеризувалися наявністю клінічних 

ознак ХСН. Основними суб’єктивними скаргами, що визначались у всіх хворих 

були: задишка, зниження толерантності до фізичних навантажень та загальна 

слабкість. 

Підгрупи були репрезентативні за частотою виявлених клінічних ознак 

ХСН. Серед об’єктивних клінічних ознак ХСН переважали: двобічні периферичні 

набряки, гепатомегалія, розширення перкуторних меж відносної тупості серця. 

Достовірно частіше визначали задишку у спокої, набряки гомілок, центральний 

ціаноз та гепатомегалію серед обстежених 1 групи пацієнтів із ХСН зі зниженою 

ФВ ЛШ, у порівнянні із хворими зі збереженою ФВ ЛШ (р<0,05), що вказує більш 

виражену клінічну симптоматику ХСН. 

Серед пацієнтів досліджуваних груп найчастіше діагностували стабільну 

стенокардію ІІІ ФК у 57,44 % пацієнтів 1 групи та в 35,85 % пацієнтів 2 групи. 

Також стабільна стенокардія напруги ІІ ФК визначалась у 38,29 % пацієнтів зі 

зниженою ФВ ЛШ та в 31,13 % пацієнтів зі збереженою ФВ ЛШ.  

Серед пацієнтів досліджуваних груп найчастіше діагностували синусовий ритм 

у 83,00 % пацієнтів, пароксизмальну форму фібриляції передсердь визначали у 

1,97 %, персистуючу форму ФП - у 15,03 % пацієнтів. 

Серед обстежених пацієнтів найчастіше діагностували АГ 2-го ступеня у 30,72 

% пацієнтів та 3-го ступеня - у 39,87 % пацієнтів. Відсутність АГ виявилась лише 

у 3,77 % пацієнтів. 

Встановлено, що достовірно нижчий рівень гемоглобіну, загального 

холестерину та β-ліпопротеїнів визначався серед хворих з ХСН зі зниженою ФВ 
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ЛШ (р<0,05).  А серед обстежених пацієнтів із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ 

визначалися достовірно нижчими показники ЧСС та креатеніну (р<0,05).   

У процесі виконання роботи були використані наступні методи дослідження: 

клінічні (скарги, анамнез, об’єктивне обстеження пацієнтів), лабораторні 

(загальноклінічні аналізи крові та сечі) та біохімічні (вміст глюкози в крові, 

білірубіну, холестерину, β-ліпопротеїнів, креатиніну, сечовини, показники 

коагулограми). Для визначення вмісту стабільних метаболітів NO в сироватці 

крові використовували імуноферментний метод, заснований на 

фотоколориметричному визначенні оптичної щільності забарвленого комплексу 

NO2
- з реактивом Гріса після осадження білків ацетонітрилом. Вміст еNOS в 

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. Інструментальні методи 

(електрокардіографія, вивчення структурно-геометричних показників 

внутрішньосерцевої гемодинаміки, систолічної та діастолічної дисфункції серця 

методом ЕхоКГ в М- , В-режимах та допплеркардіографії; тест з шестихвилинною 

ходою), статистичні методи. 

Ремоделювання – це структурно-геометричні зміни ЛШ, що включають в себе 

процеси гіпертрофії і дилатації, які призводять до зміни його геометрії і 

порушення систолічної та діастолічної функцій. У широкому розумінні 

ремоделювання серця означає процес визначення комплексного порушення 

структури і функції серця у відповідь на пошкодження перевантаженням чи 

втрату частини життєздатного міокарда [7]. Сучасна концепція, заснована на 

визначенні ролі ремоделювання серця в патогенезі ХСН, розглядає зменшення ФВ 

як наслідок збільшення об'єму камер серця.  

При порівнянні хворих Іа підгрупи зі зниженою ФВ ЛШ та ІІа підгрупи зі 

збереженою ФВ ЛШ до лікування виявлені такі зміни ехоКГ-показників, як 

достовірне збільшення  розмірів ЛП на 13,5 %, КСР - на 37,8 %, КДР - на 28,0 %, 

ІКСО - на 116 %, ІММЛШ - на 51,3 % (р<0,01) та достовірне зниження ФВ на 36,8 
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% (р<0,01). Отже, наростання клінічних ознак ХСН зі зниженою ФВ ЛШ 

призводило до суттєвого погіршення показників ехоКГ. 

За результатами отриманих даних нами розроблені критерії визначення 

ступенів ГЛШ, захищені Патентом України на корисну модель № 86395 «Спосіб 

діагностики ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з серцево-судинними 

захворюваннями» [74]. 

У обстежених хворих із ХСН ішемічного ґенезу до лікування І (початковий) 

та  ІІ (помірний) ступінь ГЛШ достовірно частіше зустрічається серед пацієнтів 

ІІа та ІІб підгруп при збереженій ФВ ЛШ. А серед хворих із ХСН зі зниженою ФВ 

ЛШ в основній (Іа) та порівняльній (Іб) підгрупах хворих частіше визначався ІІІ 

(значний) та ІІ (помірний) ступінь ГЛШ. Так ІІ (помірний) ступінь ГЛШ 

достовірно частіше визначається серед пацієнтів ІІа підгрупи зі збереженою ФВ 

ЛШ - у 54,00 %, порівняно з пацієнтами Іа підгрупи зі зниженою ФВ ЛШ (р<0,01). 

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<0,01). Отримані дані свідчать про те, що в обстежених 

хворих зі зниженою ФВ ЛШ ремоделювання серця  відбувається за рахунок 

прогресивного наростання ступеня ГЛШ і ремоделювання серця, яке має 

прогностично несприятливе значення. 

При вивчені динаміки ступенів ГЛШ в обстежених хворих протягом 6 

місяців встановлено, що позитивна динаміка зі зменшенням вираженості ГЛШ 

спостерігалась при  ІІІ (значному) ступені (через 6 міс – на 7,3 %), та збільшення 

кількості хворих з І (початковим) ступенем (через 6 міс – на 6,5 %), що свідчить 

про ефективність застосованого комплексного лікування. 

У обстежених хворих з ХСН зі збереженою ФВ ЛШ суттєво переважала  

концентрична ГЛШ (p<0,01), а хворих зі зниженою ФВ ЛШ - ексцентрична ГЛШ 

(p<0,01). Концентричний тип ремоделювання достовірно частіше зустрічався 

серед пацієнтів зі збереженою ФВ ЛШ  ІІа у 56,00 % та ІІб підгруп - у 51,78 %,  в 

порівнянні з пацієнтами зі зниженою ФВ ЛШ Іа (28,00 %) та Іб підгруп (27,27 %) 
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(р<0,01).  Екцентричне ремоделювання достовірно частіше спостерігалось за 

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

збереженою ФВ ЛШ (p<0,01). Так, ексцентричне ремоделювання серед пацієнтів 

зі зниженою ФВ ЛШ  Іа підгрупи визначалось у 64,00 %, і дещо частіше у Іб 

підгрупи - 68,18 %. Концетричне ремоделювання однаково рідко визначалось як 

серед пацієнтів зі зниженою ФВ ЛШ Іа (8,00 %) та Іб (4,60 %) підгрупи, так і 

серед пацієнтів зі збереженою ФВ ЛШ ІІа та ІІб підгруп у 8,00 % та 10,70 %, 

відповідно.  Отже, у обстежених хворих при наростанні ХСН за рахунок 

зниження ФВ ЛШ відбувалось суттєве зменшення концентричного типу ГЛШ та 

наростання ексцентричного типу, що можна розцінювати як компенсаторний 

характер, направленний на компенсацію ХСН. 

Отримані нами дані співзвучні з результатами дослідження проведеного  

М.Коren et al. [130], які на основі спостереження за 253 пацієнтами з 

неускладненою есенціальною гіпертензією впродовж 10-ти років, підтвердили, що 

частота серцево-судинних ускладнень і смертність суттєво залежать від 

геометричної моделі ЛШ. Так, найгірший прогноз серцево-судинних ускладнень 

(31,00 %) та смертності (21,00 %) був відзначений у групі пацієнтів з 

концентричною ГЛШ. Разом з тим за результатами цих досліджень найбільш 

сприятливий прогноз (відсутність летальних результатів і серцево-судинних 

ускладнень) був характерним для групи пацієнтів з нормальною геометрією ЛШ. 

Пацієнти з ексцентричною гіпертрофією і концентричним ремоделюванням 

займали проміжне положення. 

При динамічному спостереженні протягом 6 місяців за хворими із ХСН 

встановлено, що концентрична ГЛШ за А. Gаnau до лікування визначалась у  

67,30 %, ексцентрична ГЛШ – у 24,20 % і концентричне ремоделювання -  у 8,50 

%. У хворих із ХСН ішемічного генезу концентрична ГЛШ через 3 та 6 міс. 

майже не змінювалась, аналогічно як і ексцентрична ГЛШ. Відсутність суттєвої 

динаміки, на наш погляд, є позитивною, оскільки у пацієнтів майже не 

відбувається прогресивного наростання розмірів порожнин серця, тобто розвиток 
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вторинного ремоделювання ЛШ сповільнюється. Як відомо, саме розвиток 

вторинного ремоделювання ЛШ має негативне значення у виникненні серцево-

судинних подій. Концентричне ремоделювання ЛШ зустрічалось до лікування 

рідко (в 8,50 %) і воно суттєво не змінювалось протягом 6 міс. спостереження. 

У обстежених хворих із ХСН ішемічного ґенезу до лікування І (початковий) 

та  ІІ (помірний) ступінь дилатації ЛП достовірно частіше зустрічається серед 

пацієнтів ІІа та ІІб підгруп при збереженій ФВ ЛШ. Серед хворих із ХСН зі 

зниженою ФВ ЛШ Іа та Іб підгруп І (початковий) ступінь дилатації ЛП не 

визначався, а частіше діагностувався ІІІ (значний) та ІІ (помірний) ступінь 

дилатації ЛП. Саме ІІ (помірний) ступінь дилатації ЛП достовірно частіше 

визначається серед пацієнтів ІІа підгрупи зі збереженою ФВ ЛШ - у 42,00 %, 

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

(значний) ступінь дилатації ЛП достовірно частіше визначався серед пацієнтів Іа 

підгрупи зі зниженою ФВ ЛШ у 68,00 %, порівняно з пацієнтами ІІа підгрупи зі 

збереженою ФВ ЛШ (р<0,01). Отримані результати свідчать про те, що в 

обстежених хворих зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ ремоделювання серця 

відбувається за рахунок щораз більшого наростання ступеня дилатації ЛП, що має 

прогностично несприятливе значення. 

При ССЗ виділяють 3 типи діастолічної дисфункції ЛШ: сповільненої 

релаксації, псевдонормальний та рестриктивний. 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, а в 

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 
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(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 із ХСН ішемічного ґенезу тип сповільненої релаксації 

спостерігався до лікування в 37,90 %, псевдонормальний – в 33,33%, 

рестрективний – в 28,77% хворих. Протягом шестимісячного спостереження типи 

ДД ЛШ у обстежених хворих суттєво не змінились.Така динаміка, на наш погляд, 

є позитивною, оскільки не відбулося наростання ДД ЛШ. 

 Слід відмітити, що типи сповільненої релаксації та псевдонормальний 

суттєво не впливають на показник внутрішньосерцевої гемодинаміки, в той час як 

рестриктивний тип ДД негативно впливає на показники серцево-судинної системи 

і сприяє розвитку міокардіальної СН та інших ускладнень. Такої ж думки у цьому 

питанні притримуються інші автори [28, 48, 95]. 

Ендотелій судин є цілісним органом, що регулює гемодинаміку та перфузію 

відповідно потребам кожного органу та тканин. Доведено, що в патогенезі ССЗ 

загалом і ХСН, зокрема, особливе місце займає ЕД. Основні причини розвитку ЕД 

при ХСН багатофакторні та пов’язані головним чином з гіперактивацією РААС, з 

тривало існуючим гемодинамічним перенавантаженням провідних артерій, ряду 

інших нейрогуморальних систем,  що проявляється  змінами дилатуючої реакції 

ендотелію на звичні стимули [1, 91]. 

Ендотеліальна дисфункція є однією з ранніх ознак важких форм судинної 

патології. Протизапальні та антиатерогенні властивості судинної стінки 

визначаються нормальним функціонуванням ендотелію, його здатністю 

продукувати з аргініну та вивільняти біологічно активну сполуку – NO. Оксид 

азоту є потужним вазодилататором і кардіотропним агентом. Вважається, що 

недостатня продукція і/або прискорений розпад NО відіграють важливу роль не 

лише в підвищенні АТ, але і в розвитку тяжких ускладнень АГ – інсульт, інфаркт 

міокарда, ниркової недостатності, а також ХСН [20, 30, 79].  

За фізіологічних умов домінуючим ферментом, що забезпечує синтез NO у 

кровоносному руслі, є еNOS, яка експресується на ендотелії судин і відіграє 
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важливу роль у забезпеченні постійного «базального» (фізіологічно необхідного) 

рівня NO [84]. Вважають, що аргінін під впливом ендотеліальної NO-синтази 

перетворюється на NO і цитрулін. Доведено, що зменшення активності еNOS веде 

до зниження ендогенної продукції NO ендотеліоцитами і є однією з  ключових  

ланок патогенезу ІХС [87, 92].  

При порівняні рівнів факторів вазодилатації здорових людей (контрольної 

групи) з даними хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ, встановлена достовірна 

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

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

порівнянні з здоровими людьми визначалось достовірне зниження показників 

факторів вазодилатації на 96,77 %, зокрема рівень еNOS в сироватці крові складав 

(371,9±29,30) пг/мл, тоді як у здорових людей (контрольна група) (731,8±84,63) 

пг/мл (р<0,01). Аналогічні дані отримано при аналізі даних хворих із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ з показниками здорових людей (контрольної групи), 

встановлена достовірна різниця між показниками рівнів еNOS, нітритів та нітратів 

в сироватці крові (р<0,01), що теж свідчить про наростання ендотеліальної 

дисфункції. Порівнявши дані пацієнтів із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ з даними 

хворих зі збереженою ФВ ЛШ, встановлено достовірне прогресивне зниження 

рівнів еNOS на 49,40 %, а нітратів, нітритів та їхнього сумарного значення у 

сироватці крові на 16,70 %  (р<0,01). 

У пацієнтів із ХСН ішемічного ґенезу рівень еNOS в сироватці крові менше 

401,20 пг/мл можна вважати критичним, таким, що асоціюється зі зниженням 

фракції викиду лівого шлуночка ≤ 45,0 %, що може застосовуватись у таких 

хворих як критерій можливого прогресування ХСН. 

При вивченні рівнів метаболітів нітроген монооксиду – нітритів та нітратів 

у сироватці крові 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). Отже, у обстежених хворих з прогресуванням ХСН 

понижується рівень ендотеліальних факторів, зокрема еNOS, нітритів та нітратів. 
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У хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ та ІІ ст. дилатації ЛП, рівень еNOS в 

сироватці крові, складає (449,00±39,91) пг/мл, тоді як у хворих із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ та ІІ ст. дилатації ЛП є достовірно вищим – (673,56±50,98) 

пг/мл (р<0,01). Серед хворих 1 групи при прогресуванні ступеня дилатації ЛП з ІІ 

(помірного) ст. до ІІІ (значного) ст. рівень еNOS в сироватці крові зменшується на 

23,34 %. Серед хворих 2 групи при прогресуванні дилатації ЛП з І (початкового) 

ст.  до ІІ ст. рівень еNOS в сироватці крові зменшується на 12,89 %, а при 

прогресуванні з ІІ ст. до ІІІ ст. дилатації ЛП - на 8,41 %. Отже, у обстежених 

хворих при прогресуванні СН, зниженні ФВ ЛШ та збільшенні лінійних розмірів 

ЛП понижується рівень еNOS. Аналогічні дані отримано при аналізі даних хворих  

1 та 2 груп при ІІІ ст. дилатації ЛП (р<0,01).  

Таким чином, у обстежених хворих при зниженні ФВ ЛШ і наростанні ХСН 

відбувається достовірне зменшення рівня еNOS, нітритів, нітратів, а також їх 

сумарного рівня у сироватці крові, що свідчить про наростання порушень 

ендотеліальної дисфункції, яке сприяє прогресуванню та декомпенсації ХСН. 

В ході виконання нашої роботи вивчали патогенетичні аспекти розвитку 

ХСН шляхом визначення кореляційних взаємозв’язків між показниками 

ремоделювання серця, систоло-діастолічної дисфункції лівого шлуночка і 

факторами вазодилатації у пацієнтів з ХСН ішемічного ґенезу. Був проведений 

кореляційний аналіз основних структурно-функціональних показників серця з 

рівнем еNOS в обстежених хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ. 

Встановлений зворотний зв'язок між збільшенням порожнин серця, зниженням 

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

менше вмісту в сироватці крові еNOS, тим більші порожнини серця, і чим вищий 

рівень еNOS в сироватці крові, тим краща інотропна функція ЛШ. Цей важливий 

взаємозв’язок між відміченими факторами слід враховувати при корекції 

виявлених змін ендотеліальної функції. Середньої сили зворотний зв'язок 

виявлявся між рівнем еNOS і  ІММЛШ (чим менше в сироватці крові еNOS, тим 

вищий ІММЛШ) (r= від -0,31 до -0,46; р<0,05) і чим нижчий в сироватці крові 
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рівень еNOS, тим більший розмір ЛП (r= від -0,30 до -0,38; р<0,05), що вказує на  

участь еNOS в розвитку ремоделювання міокарда ЛШ та ЛП, що має певне 

патогенетичне значення у структурній перебудові серця. Зокрема звертає на себе 

увагу той факт, що при  збільшенні ступеня ремоделювання ЛШ, кореляція 

змінюється від низької зворотної сили (r = від -0,30 до -0,52; р<0,05) при 

концентричній та ексцентричній ГЛШ до високої зворотної сили (r=-0,71; р<0,05) 

при концентричному ремоделюванні. Отримані результати дослідження можна 

пояснити тим, що виражене достовірне зменшення рівня еNOS сприяє 

наростанню ремоделювання лівого шлуночка в результаті недостатнього синтезу 

ендотеліального вазодилатуючого фактору. Остання гіпотеза підтверджує, що 

рівень еNOS зменшується зі збільшенням тривалості і наростанні симптомів ХСН, 

а структурно-функціональні показники роботи серця погіршуються, що має 

велике значення в розумінні патогенезу прогресування ХСН. 

Аналогічні дані було отримано при проведені кореляційного аналізу 

основних структурно-функціональних показників серця з сумарним рівнем 

нітритів та нітратів в обстежених хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ 

ЛШ. Встановлений звоторотний зв'язок між основними структурно-

функціональними показниками ехоКГ (КСО, ІКСО, КДО, ІКДО) та сумариним 

рівнем нітритів та нітратів (р<0,05). Від середньої до низької сили зворотний 

зв'язок виявлявся між сумарним рівнем нітритів та нітратів з ІММЛШ (чим нижче 

в сироватці крові сумарний рівень нітритів та нітратів, тим вищий ІММЛШ) (r= 

від -0,17 до -0,46; р<0,05) і чим менше в сироватці крові сумарний рівень нітритів 

та нітратів, тим більший розмір ЛП (r= від -0,09 до -0,26; р<0,05), що вказує на їх 

складну участь в ремоделюванні міокарду ЛШ та ЛП. Звертає на себе увагу той 

факт, що при збільшенні ступеня ремоделювання ЛШ, кореляція змінюється від 

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

ексцентричній ГЛШ до середньої зворотної сили (r=-0,51; р<0,05) при 

концентричному ремоделюванні. 
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 У зв’язку з отриманими результатами дослідження можна стверджувати, 

що сумарний рівень нітритів та нітратів в сироватці крові зменшується зі 

збільшенням тривалості ХСН, а структурно-функціональні показники роботи 

серця значно погіршуються.  

Встановлено прямий кореляційний зв'язок середньої сили між сумарним 

рівнем нітритів та нітратів та величиною ФВ ЛШ (r= від +0,36 до +0,56; р<0,05). 

Отримані результати дослідження можна пояснити тим, що зменшення сумарного 

рівеня нітритів та нітратів, в сироватці крові у хворих із ХСН ішемічного ґенезу 

призводить до структурно-функціональних змін параметрів серця та погіршення 

скоротливої здатності ЛШ.  

Отже, проведення кореляційного аналізу у обстежених хворих дало змогу 

встановити патогенетичні взаємозв’язки між рівнем ендотеліальних 

вазодилататорів та основними структурно-функціональними параметрами серця у 

хворих із ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою і збереженою ФВ ЛШ. 

При вивченні кореляційних взаємоз'язків між рівнем eNOS та параметрами 

гемодинаміки у хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ, встановлена 

наступна зворотна середньої сили закономірність: при зниженні синтезу eNOS 

відбувається підвищення рівня САТ, ДАТ та ЧСС, що призводить до підвищення 

постнавантаження та збільшення потреби міокарда в кисні, що в свою чергу 

негативно впливає на функцію ЛШ і сприяє виникненню ремоделювання серця. 

Кореляційний аналіз між показниками сумарного рівня нітратів та нітритів в 

сироватці крові і рівнем САТ та ДАТ, ЧСС встановлена наступна зворотна 

помірна закономірність: зниження синтезу NO веде до підвищення рівня САТ, 

ДАТ та ЧСС, що призводить до підвищення постнавантаження та збільшенні 

потреби міокарда в кисні, що в свою чергу негативно впливає на функцію ЛШ. 

Згідно сучасних уявлень, ЧСС розглядають, як вторинну кардіальну кінцеву 

точку у прогресуванні СН. За даними літератури доведено, що досягнення 

цільових рівнів ЧСС (менше 70 за 1 хв.) позитивно впливає на первинні та 

вторинні кінцеві кардіальні точки і продовженні терміну життя [151].  
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У ході нашого дослідження при аналізі ЧСС у обстежених хворих із ХСН 

ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ і показниками вмісту рівня 

еNOS, сумарного рівня нітратів і нітритів встановлено зворотний кореляційний 

зв'язок від сильної до слабкої сили (r= від -0,99 до -0,19; р<0,05), тобто при 

зниженні синтезу ендотеліальних вазодилатуючих факторів відбувається 

підвищення ЧСС, що в свою чергу сприяє підвищенню потреби міокарда в кисні 

та прогресуванню ХСН.  

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. 

Проведений кореляційний аналіз між типами ДД ЛШ з рівнем 

ендотеліальних вазодилататорів в обстежених хворих показав, що  існують 

зворотні помірні кореляційні взаємозвязки між типами ДД ЛШ та рівнем eNOS. 

Між сповільненою релаксацією та псевдонормальним типом ДД ЛШ і рівнем 

eNOS встановлений середньої сили зворотний кореляційний взаємозв’язок, а при 

рестриктивному типі – високий кореляційний взаємозв’язок. Можна констатувати 

і стверджувати, що при найважчому рестриктивному типі ДД ЛШ зворотний 

кореляційний взаємозв’язок обумовлений більшими структурними змінами в ЛШ, 

які сприяють, можливо, виникненню кардіальних подій з розвитком різних 

ускладнень системи кровообігу. Однак високого взаємозв’язку між 

рестриктивним типом ДД ЛШ та сумарним рівнем нітратів і нітритів  не 

встановлено, що можливо, обумовлено ймовірно меншою роллю сумарного рівня 

нітритів та нітратів у виникненні ДД ЛШ. 

 Можна сподіватись, що в майбутньому дослідження рівнів ендотеліальних 

вазодилататорів у хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ, дадуть 
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можливість не лише прогнозувати розвиток серцево-судинних подій у 

конкретного хворого, але й профілактувати такі ускладнення шляхом корекції 

статусу ендотеліальних вазодилататорів. Однак для підтвердження цієї гіпотези 

необхідно провести багато фундаментальних досліджень. 

Хронічна серцева недостатність супроводжується системною 

вазоконстрикцією, зростанням судинного опору і недостатньою периферичною 

вазодилатацією [43], оскільки ендотелій відіграє важливу роль в регуляції тонусу 

периферичних судин. У німецькому дослідженні в ході спостереження за 

пацієнтами зі стабільним перебігом ХСН II-III ФК за NYHA показано драматичне 

і достовірне розходження п'ятирічної виживаності пацієнтів з показниками ЕЗВД 

вище і нижче медіани: 65 і 20% відповідно з урахуванням поправок на вік, ФК і 

величину ФВ ЛШ [43]. 

У численних дослідженнях минулого десятиріччя встановлено, що 

пероральна та інфузійна терапія L-аргініном поліпшує ендотелійзалежну 

вазодилатацію вінцевих артерій у пацієнтів із ІХС [59]. У хворих з АГ L-аргінін 

помірно знижує АТ і загальний периферійний опір та збільшує серцевий викид 

[109].  

Доступність використання L-аргініну з метою підвищення рівня еNOS на 

сьогодні розглядають як одну з головних умов продукції ендогенного NO. В 

дослідженні J. S. Pollock et al [143] встановлено, що L-аргінін сприяє покращенню 

функції ендотелію незалежно від причин, що викликали зниження біодоступності 

NO [84]. 

Нами встановлено, що через 10 діб комплексного лікування хворих із ХСН 

зі зниженою ФВ ЛШ загальний стан та клінічна симптоматика у обстежених 

пацієнтів значно покращились. Серед пацієнтів Іа підгрупи зі зниженою ФВ ЛШ 

(додатково отримували L-аргінін) достовірно зменшилась задишка у спокої на 

28,00 %, та при незначному фізичному навантаженні - на 12,00 %, зменшилися 

набряки гомілок - на 20,00 % та ціаноз периферичний - на 12,00 %, відбулося 
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підвищення толерантності до фізичних навантажень - на 24,0 % та зменшились 

прояви загальної слабкості - на 40,00 %. 

Серед пацієнтів Іб підгрупи зі зниженою ФВ ЛШ (які отримували 

стандартну терапію) також відбулось покращення в клінічній симптоматиці ХСН, 

але зміни були менш вираженими, а саме: зменшилась задишка у спокої на                

9,00 %, відбулось підвищення толерантності до фізичних навантажень на 9,10 % 

та зменшились прояви загальної слабкості на 13,70 %. Тому можна вважати, що 

додаткове застосування L-аргініну в комплексній терапії ХСН у хворих зі 

зниженою ФВ ЛШ підвищує ефективність проведеної терапії майже в 1,5-2 рази. 

Загальний стан та клінічна симптоматика у обстежених пацієнтів із ХСН зі 

збереженою ФВ ЛШ також значно покращились. Серед пацієнтів ІІа підгрупи 

(додатково отримували L-аргінін) достовірно зменшилась задишка при 

незначному фізичному навантаженні на 42,00 %, зменшились набряки – на           

42,00 % та ціаноз периферичний - на 14,00 %, відбулось підвищення 

толерантності до фізичних навантажень - на 66,00 %. Серед пацієнтів ІІб підгрупи 

зі збереженою ФВ ЛШ (які не отримували L-аргінін) також відбулось покращення 

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

зменшилась задишка при незначному фізичному навантаженні на 32,10 %, 

відбулось підвищення толерантності до фізичних навантажень - на 50,00 %. Тому 

можна вважали, що додаткове застосування L-аргініну в комплексній терапії ХСН 

у хворих зі збереженою ФВ ЛШ теж підвищує ефективність проведеної терапії. 

Цікавий історичний факт, в кінці 1990-х років з'явилися публікації, в яких 

описувався антиангінальний ефект перорального препарату L-аргініну і його 

властивість покращувати ЕЗВД у пацієнтів зі стабільною стенокардією. 

Тривалий прийом високих доз L-аргініну супроводжувався зменшенням адгезії 

моноцитів до поверхні ендотелію [43], зниженням концентрації в плазмі 

молекул адгезії, ендотелііну-1 і прозапальних цитокінів [43]. 

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

комплексного лікування з застосуванням L-аргініну гідрохлориду визначалось 
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збільшення проходження дистанції при пробі з шестихвилинною ходьбою на 

45,45 %. У підгрупі порівняння із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ (Іб підгрупа не 

отримували L-аргініну гідрохлорид), після проведеного стандартного лікування 

визначалось збільшення проходження дистанції при пробі з шестихвилинною 

ходьбою на 27,27 %. 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 спостерігалось збільшення проходження дистанції на 52,00 % 

(р<0,05). У підгрупі порівняння у хворих із ХСН зі збереженою ФВ ЛШ (ІІб 

підгрупа без L-аргініну гідрохлориду) 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 %. 

За даними літератури, терапевтичні багатогранні ефекти L–аргініну 

наступні: захищає міокард під час епізодів ішемії; сприяє нормалізації ЕЗВД; 

підвищує ефективність комплексної терапії ІХС та толерантність до фізичних 

навантажень; знижує добову потребу у використанні нітрогліцерину; знижує 

рівень тригліцеридів у комбінованому застосуванні з статинами (у порівнянні 

плацебо + статини); нівелює побічну дію БАБ (знижує вплив на еректильну 

дисфункцію); підвищує чутливість тканин до інсуліну; покращує якість життя 

пацієнтів [49]. 

У обстежених ІІа підгрупи (зі збереженою ФВ ЛШ), після проведеного 

комплексного стандартного лікування протягом 10 діб спостерігалось 

зменшення кількості хворих з ІІІ ФК ХСН на 30,00 %, що свідчить про 

ефективність проведеного комплексного стандартного лікування з 

використанням L-аргініну гідрохлориду. У обстежених хворих ІІб підгрупи  

після проведеного комплексного стандартного лікування протягом 10 діб (без 
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застосування L-аргініну гідрохлориду), спостерігалось зменшення кількості 

хворих з ІІІ ФК ХСН на 21,43 %. Тобто, можна зробити висновок, що 

ефективність (динаміка ФК ХСН за класифікацією NYHA) після 10 діб 

застосування застосування L-аргініну гідрохлориду в комплексі з стандартною 

терапією у пацієнтів із ХСН ішемічного ґенезу зі збереженою ФВ ЛШ складає 

значно менше - 8,57 %.  

В групі хворих із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ,  у порівнянні з хворими із ХСН 

зі збереженою ФВ ЛШ до лікування, визначалось достовірне зниження рівнів 

еNOS, нітритів, нітратів та сумарного рівня нітритів та нітратів в сироватці крові 

(р<0,01), що свідчить про суттєве зниження синтезу вазодилатуючих факторів, 

котре призводить до негативного впливу на ССС.  

Після проведення стандартної комплексної терапії ХСН в групі хворих зі 

зниженою ФВ ЛШ протягом 10 діб з додатковим використанням L-аргініну 

гідрохлориду внутрішньовенно, рівень еNOS достовірно підвищувався на           

78,71 % (р<0,01), а в обстежених хворих зі збереженою ФВ ЛШ  рівень еNOS 

достовірно підвищувався на 50,76 % (р<0,01). Отримані результати дослідження 

свідчать про переконливий позитивний вплив допоміжного застосування                

L-аргініну гідрохлориду на ендотеліальну дисфункцію. Отже, підвищення рівнів 

ендотеліальних вазадилататорів сприяє зменшенню клінічних симптомів ХСН, що 

також доцільно враховувати у виборі тактики лікування даної каґорти хворих. 

 У проведеному вітчизняному дослідженні вивчалися ефекти розчину         

L-аргініну аспартату шляхом перорального застосування (Тівортін аспартат) у 

38 хворих стабільною стенокардією напруги II-III ФК по NYHA. Препарат 

застосовували по 15 мл (1,71 г) 2 р/добу протягом 2 міс на додаток до 

традиційної терапії. На тлі лікування спостерігали достовірний приріст ЕЗВД, 

часу до початку розвитку електрокардіографічних ознак ішемії і / або початку 

ангінозного болю при проведенні проб з дозованим фізичним навантаженням, 

достовірне збільшення на 34,0 % сумарної виконуваної роботи, а також 
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зниження потреби в прийомі нітратів короткої дії для зняття нападів 

стенокардії [88].  

Численні дослідження з внутрішньовенними і внутрішньо-артеріальними 

інфузіями L-аргініну були виконані у пацієнтів з ІХС. У ряді робіт показано 

дилатацію проксимальних сегментів епікардіальних артерій і зниження їх 

реакції на вазоконстріктори після введення L-аргініну у пацієнтів з нападами 

стенокардії при ангіографічно інтактних коронарних артеріях 

(мікроваскулярная стенокардія) [43]. Дилатація у відповідь на інтракоронарне 

введення L-аргініну також відзначалася у пацієнтів з атеросклеротичним 

ураженням коронарних артерій. Коронарні стенози зі складною морфологією 

бляшок краще реагували на L-аргінін, що підтверджує гіпотезу про істотний 

дефіцит цього прекурсору NO, що корелює зі ступенем атеросклеротичного 

ураження артерії і вказує на терапевтичний потенціал L-аргініну при ІХС [43]. 

Внутрішньовенні інфузії L-аргініну в невеликому дослідженні у пацієнтів 

з ХСН достовірно знижували частоту серцевих скорочень (з 88 ± 15 до 80 ± 16 

уд / хв), середнє системний артеріальний тиск (з 84 ± 17 до 70 ± 18 мм рт. ст.), 

що супроводжувалось достовірним приростом хвилинного серцевого викиду (з 

3,4 ± 0,7 до 4,1 ± 0,8 л / хв) і ударного об'єму крові (з 40 ± 9 до 54 ± 14 мл) [43].  

V. Bai et al. [92] опублікував результати метааналізу 13 рандомізованих 

досліджень, виконаних з метою вивчення ефекту L-аргініну на функціональний 

стан ендотелію. В цих дослідженнях вивчали ефект L-аргініну при 

гіперхолестеринемії, стабільній стенокардії, захворюваннях периферійних артерій 

і ХСН (тривалість лікування від 3 діб до 6 міс). Метааналіз показав, що 

призначення L-аргініну, навіть короткими курсами, суттєво збільшує вираженість 

ЕЗВД плечової артерії в порівнянні з показниками при прийомі плацебо, що 

свідчить про покращення функції ендотелію [61]. 

На основі проведеного нами вивчення рівнів ендотеліальних 

вазодилататорів у хворих із ХСН зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ можуть 

дати можливість не лише прогнозувати розвиток серцево-судинних подій, але й 
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профілактувати такі ускладнення шляхом корекції функціонального стану 

ендотеліальних вазодилататорів. 

Таким чином, L-аргінін в парентеральних та пероральних формах 

демонструє багатообіцяючі результати при лікуванні пацієнтів із ХСН ішемічного 

ґенезу. Слід підкреслити, що достовірне підвищення продуктивності роботи серця 

і оптимізація частоти серцевих скорочень у пацієнтів з ХСН в згаданих вище 

клінічних дослідженнях досягалися тільки впливом на функцію ендотелію і тонус 

судинного русла, без зміни скорочувальної функції міокарда.  

Вивчається ефект L-аргініну в комбінації з блокаторами РААС, які 

складають основу сучасної прогнозмодифікуючої терапії ХСН. 

 Таким чином, у проведеному власному дослідженні шляхом вивчення 

патогенетичних аспектів розвитку ремоделювання серця, систоло-діастолічної 

дисфункції лівого шлуночка і показників вазодилатації у пацієнтів із хронічною 

серцевою недостатністю ішемічного ґенезу зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ 

доведена роль еNOS, сумарного рівня нітратів і нітритів в патогенезі 

декомпенсації серця і показана ефективність корекції цих змін за допомогою L-

аргініну гідрохлориду, які призводять до позитивних структурно-функціональних 

змін ЛШ.  
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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 

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 в 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) – у 24,00% 

та ІІІ (значний) – у 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) – у 54,00 % 

та ІІІ (значний) – у 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 в 36,00 %, 

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

пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією 
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викиду лівого шлуночка тип сповільненої релаксації визначається в 46,00 %,  

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

24,00 %.  

4. Рівень ендотеліальної синтази оксиду азоту в 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). 

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 із 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 
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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). 
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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 в 

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 в 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/м2 та ТМШП (1,01-1,19) см; ІІ 

(помірний) ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (171-205) г/м2  та ТМШП (1,20-1,34) см; 

ІІІ (значний) ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (206 і більше) г/м2 та ТМШП (1,35 і 

більше) см. У жінок І ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (96-160) г/м2 та ТМШП 

(0,91-1,15) см; ІІ ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (161-190) г/м2 та ТМШП (1,16-

1,29) см; ІІІ ступінь ГЛШ - при ІММЛШ (191 і більше) г/м2 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, 

Україна) у середньотерапевтичній дозі 1 раз на добу протягом 10 діб та 
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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, із метою підвищення ефективності 

лікування (підвищення толерантності до фізичного навантаження, зменшення 

функціонального класу хронічної серцевої недостатності). 
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Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених 



171 

 

 

 

«Перший крок в науку-2016», Вінниця, 7 квітня 2016 (Здобувачем проведено збір 
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зниженою фракцією викиду. Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів 

України, Київ, 21-23 вересня 2016 (Здобувачем проведено збір матеріалу, його 

аналіз, оформлення тез до друку. Науковий керівник професор Денесюк В.І.  

надавав консультативну допомогу). 

14. Музика НО (2016)  Ефективність допоміжного застосування L-аргініну у 

хворих на стабільну ІХС, ускладнену серцевою недостатністю зі збереженою та 

зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. Матеріали XVII Національного 

конгресу кардіологів України, Київ, 21-23 вересня 2016 

15. Денесюк ВІ,  Музика НО (2016) Ремоделювання лівого передсердя та зміни 

факторів вазодилятації при стабільній стенокардії, ускладненій серцевою 
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недостатністю. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів (присвячена пам'яті академіка НАМН України Є. М. Нейка), 

Івано-Франківськ-Яремче, 6-7 жовтня 2016 (Здобувачем проведено збір 

матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Науковий керівник професор 

Денесюк В.І.  надавав консультативну допомогу). 

16. Музика НО (2017) Вміст ендотеліальної синтази оксиду азоту у сироватці 

крові у хворих на стабільну ІХС, ускладнену серцевою недостатністю зі 

зниженою, середньозниженою та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. 

Матеріали терапевтичної конференції молодих вчених ВНМУ імені М. І. 

Пирогова клініки МКЛ №1 м. Вінниці, Вінниця,  21 лютого 2017 

17. Денесюк ВІ,  Музика НО (2017) Динаміка діастолічної дисфункції лівого 

шлуночка у хворих на стабільну ІХС, ускладнену серцевою недостатністю під 

впливом оптимального тривалого лікування. Матеріали XVIIІ Національного 

конгресу кардіологів України, Київ, 20-22 вересня 2017  (Здобувачем проведено 

збір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Науковий керівник 

професор Денесюк В.І.  надавав консультативну допомогу). 

18.  Музика НО (2017) Динаміка ремоделювання серця у хворих на стабільну 

ІХС, ускладнену серцевою недостатністю під впливом оптимального тривалого 

лікування. Матеріали XVIIІ Національного конгресу кардіологів України, Київ, 

20-22 вересня 2017 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

19.  Денесюк ОВ, Денесюк ВІ, Музика НО, Афанасюк ОІ, Сарафинюк ОБ (2013) 

Спосіб діагностики ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з серцево-

судинними захворюваннями. Деклараційний патент на корисну модель 86395, 

Україна, МПК (2013.01),  А61В 5/00, u 201308823 25.12.2013 (Здобувачем 

проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення та подання до друку заявки, 

реферату та формули винаходу. Співавтор професор Денесюк В.І. відредагував 
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реферат. Співавтор доцент Денесюк О.В., Афанасюк О.І., Сарафинюк О.Б. 

надавали консультативну допомогу). 

20. Денесюк ВІ, Музика НО, Денесюк ОВ, Шушковська ЮЮ, Сарафенюк ОП 

(2016) Спосіб прогнозування розвитку та прогресування ексцентричного 

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). 

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). 
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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).  
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Додаток Б 

Інформована згода пацієнта, 

 який проходить обстеження та лікування в 

Вінницькому регіональному клінічному лікувально-діагностичному центрі 

серцево-судинної патології, відділення кардіології №2 

 

П.І.Б.__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Вік______________ 

 

З діагнозом, прогнозом перебігу хвороби, планом лікування і обстеження та 

можливими ускладненнями ознайомлений(а). З правилами перебування в 

стаціонарі та розпорядком дня ознайомлений(а), зобов’язуюсь їх виконувати та 

надавати повну інформацію лікарю, щодо стану свого здоров’я. 

Я ознайомлений(а) зі всіма пунктами даного документу, положення якого 

мені роз’ясненні і які я зрозумів(а) в повній мірі, і добровільно даю свою згоду на 

обстеження і лікування в КЗ «ВРЦСП». На час надання згоди підтверджую свій 

дієздатний стан, виключаючи тиск на мене, як фізичний так і психологічний зі 

сторони медичного персоналу і керівництва закладу, також підтверджую, що мені 

був наданий час на роздуми і прийняття рішення. 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою лікування та обліку 

(статистичного, науково-дослідницького). 

 

 

Підпис хворого _______________                     Дата______________________ 

 

Підпис лікаря  ________________ 
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Додаток В 
ПРОТОКОЛ  ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО №___________   

ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології, відділення кардіології для хворих з 

порушенням ритму 
Дата_________________20__р. 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

____________________________________________________________________ 

Історія хвороби № _______/ №_________ 

Дата поступлення в стаціонар______________________/___________________ 

Дата виписки з стаціонару________________________/____________________ 

Дата народження (число, місяць, рік)_______________  

Повних років__________  

Стать -  ч / ж 

Домашня адреса, тел.__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Місце роботи, посада __________________________________________________________  

Діагноз основний _____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Ускладнення______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Супутній ____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Скарги 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Анамнез захворювання 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________ 

Лікування_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Анкета вивчення анамнезу хворих з ССЗ 
1. Група інвалідності – 1) немає,   2) І група,    2) ІІ група,    3) ІІІ група. 

2. Освіта: 1) початкова; 2) незакінчена середня; 3) середня загальна, 4) середня спеціальна, 5) 

незакінчена вища; 6) вища 

3. В якому віці виявлено захворювання_______    Тривалість захворювання_________ 

4. Чи у когось з рідних (батько, мати, рідні брати / сестри) інфаркт міокарду, ішемічний інсульт 

(в якому віці) _________________________________________________________________  

5.Паління _____________ 

6. Маса тіла _______кг зріст _______см  ІМТ__________     окружність талії  ___________см 

8. Правша ______   лівша_____ 

9.* Гінекологічний анамнез 

__вагітності___________пологи__________менопауза_________________________________ 

Об’єктивне обстеження 

Ціаноз___________________________Набряки___________________________ 

Межі відносної тупості серця: 

Права ____________________Верхня ______________________________ 

Ліва________см від лівої середньоключичної лінії у ___ міжребер’ї 

Аускультація серця  ритмічні/ аритмічні, приглушені, І тон____________, ІІ тон 

______________на аорті/легеневій артерії,шуми______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Аускультація легень дихання везикулярне/ жорстке/бронхіальне ,  

 хрипи не 

прослухоуються/______________________________________________________________ 

Печінка________________________________селезінка_____________________ 

Симптом Пастернацького  позитивний /негативний 

Центральна гемодинаміка АТ____________________мм рт.ст.ЧСС__________за 1 хв. 

Пульс_________за 1 хв. 
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ   

Показник І      ІІ 
Фібриноген А, г/л   
Фібриноген В   
Фібрин.активність   
Прoтромбіновий час   
 Гемоглобін , г/л   
Лейкоцити   
ШОЕ, мм/год   
ЗАС: Колір 

Реакція 

Густина 

білок 

мікроскопія 

  

  

  

  

  
   
   
   
   
   

 

Показники  І ІІ 

Загальний холестерин, 

ммоль/л 

  

Β-ліпопротеїди,Од   

Сечовина, ммоль/л   

Креатенін, ммоль/л   

МНО 

Білірубін загальний, 

мкмоль/л 

  

Прямий білірубін, 

мкмоль/л 

  

Непрямий 

білірубін,мкмоль/л 

  

Тимолова проба, Од   

Глюкоза, ммоль/л   

АлТ, ммоль/л   

АсТ, ммоль/л   

еNOS, пг/мл   

Нітрити +нітрати, 

мкмоль/л 

  

Нітрити, мкмоль/л   
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 ЕКГ  (___________)  Ритм синусовий/не синусовий, правильний/ неправильний. ЧСС- ____ за 

1 ’. ЕВС_________. Ознаки гіпертрофії _____________ шлуночка. Значні / помірні дифузні 

зміни міокарда.__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Тестом з шестихвилинною ходою 

Відстань, м  

до початку лікування  

через 10 діб лікування  

Інструментальні дослідження         (ЕхоКГ)                                                                                                                                    

 Показники ехоКГ  

до лікування через 3 місяці через 6 місяців 

1 2 3 4 

ЛП, мм    

КСР, мм    

КДР, мм    

КСО, мл    

ІКСО, мл/м2    

КДО, мл    

ІКДО, мл/м2    

УО, мл    

ФВ, %    

ТЗСЛШ, мм    

ТМШП, мм    

Маса міокарда ЛШ, г    

ІММЛШ, г/м2 

 

   

ВТС ЛШ, у.о.    

Е/А, од.    

IVRT, мс    

DT, мс    

е’, см/с    

Е/е’, од.    

*примітки_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Додаток Г 1 
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ДодатокГ2
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Додаток Г 3 
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Додаток Г 4 
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Додаток Ґ 1 
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Додаток Ґ 2 
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Додаток Ґ 3 
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