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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Фібриляція передсердь (ФП) – одне з найпоширеніших 

порушень ритму серця в клінічній практиці, і одна з найчастіших причин 

госпіталізацій. Приблизно третина всіх звернень за медичною допомогою припадає 

на це порушення ритму. ФП приблизно в п’ять разів збільшує ризик виникнення 

інсульту мозку і вдвічі – загальну смертність (Roger VL et al., 2012; Lerario MP et al., 

2015). 

Незалежними факторами розвитку ФП є серцева недостатність, хвороби 

аортального та мітрального клапанів, артеріальна гіпертензія, збільшення розмірів 

лівого передсердя, а також ожиріння та обструктивного апное під час сну (Gami AS 

et al., 2007; Abed HS et al., 2013; Aggarwal N et al., 2015).  

Особи з ФП мають в 1,7 раза вищий ризик порушення когнітивних функцій та 

вдвічі більший ризик деменції навіть після корекції антикоагулянтного статусу 

(Suárez Fernández C et al., 2015). Виявлений зв’язок виникнення ФП із погіршенням 

загальної якості життя, фізичної, психічної та соціальної активності цих хворих 

(Nazlı C et al., 2016). Проте недостатньо вивченими, а то і контроверсійними 

залишаються дані про кореляцію між різними клінічними паттернами аритмії та 

якістю життя хворих (Nazlı C et al., 2016). Так, аналіз результатів Канадського 

дослідження ФП засвідчив істотне покращення якості життя хворих після початку 

лікування. Проте воно включало, в основному, осіб зі збереженою функцією лівого 

шлуночка (ЛШ) (Dorian P et al., 2002). Дослідження ж «Atrial Fibrillation Follow-up 

Investigation of Rhythm Management» (AFFIRM) не виявило суттєвої різниці в 

пацієнтів із різними стратегіями лікування (контроль частоти чи ритму) 

(Kanagaratnam L et al., 2017). Незрозумілими залишаються і результати нещодавніх 

досліджень нижчої частоти виникнення ФП у популяції Китаю та Японії, порівняно 

з населенням США та Європи (Zhou Z et al., 2008; Iguchi Y et al., 2008; Lip GYH et 

al., 2012; Li L-H et al., 2015). Додаткової валідизації, а, можливо, і ґрунтовного 

перегляду потребують сучасні класифікаційні схеми ФП, які нерідко слабо 

корелюють з її клінічними паттернами. Важливими напрямками майбутніх 

досліджень залишаються генетичний поліморфізм, виявлення всіх складових 

аритмогенезу та клінічного континууму вже встановленої аритмії та плив різних 

їхніх ланок на тривалість/якість життя, соціальну адаптацію таких осіб та ризик 

ускладнень. Ціла низка дискусійних питань залишається відкритою і в сфері 

підходів до лікування та профілактики цього захворювання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Проведене 

дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на тему: «Розробка методів відновного 

лікування та реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику» (номер 

державної реєстрації 0112U003690).  

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих із ФП шляхом 

виявлення її взаємозв’язків із різними ланками запального процесу міокарда, їхню 

кореляцію з електрокардіографічними, гемодинамічними та клінічними феноменами 

на основі оцінки якості життя, а також ефективності омега-3-поліненасиченої 

жирної кислоти (о-3-ПНЖК) у таких хворих. 
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Завдання дослідження:  

1. Вивчити предиктори формування та хронізації ФП. 

2. Розробити алгоритм ранньої діагностики ФП за ЕКГ феноменами та клінічними 

особливостями хворих на ФП.  

3. Оцінити роль хронічного запалення у виникненні та прогресуванні ФП, а також 

взаємну кореляцію різних клінічних типів аритмії з різними ланками імунної 

відповіді організму. 

4. Вивчити якість життя хворих із різними типами ФП. 

5. Оцінити клінічний перебіг, електрокардіографічні та гемодинамічні феномени, 

залежно від різної тактики ведення хворих із ФП. 

6. Оцінити ефективність корекції оптимальної базової терапії (ОБТ) препаратом о-

3-ПНЖК для попередження рецидивів аритмії та зниження частоти її 

ускладнень. 

Об’єкт дослідження: особливості патогенетичних механізмів виникнення, 

клініко-функціональних характеристик та ефективності лікування пароксизмальної 

форми ФП, залежно від гемодинамічних, клінічних та електрокардіографічних 

феноменів. 

Предмет дослідження: хворі на пароксизмальну та персистуючу форму ФП. 

Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнез, об’єктивне 

обстеження), інструментальні (електрокардіографія (ЕКГ), холтерівське 

моніторування ЕКГ (ХМ ЕГК) із визначенням варіабельності серцевого ритму 

(ВСР), ехокардіографія (ЕхоКГ), статистичні методи.  

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше  вивчено якість життя 

пацієнтів з окремими типами ФП, оцінено валідність різних факторів та предикторів 

несприятливого їхнього перебігу, залежно від тактики ведення хворих. Установлено 

взаємозв’язок клінічних, ЕКГ та гемодинамічних феноменів ФП зі ступенем фіброзу 

лівого передсердя, залежно від проведеного лікування. Охарактеризовано когнітивні 

здібності та особливості виникнення судинної деменції у хворих із ФП. Установлено 

предиктори готовності до ФП за ЕКГ-феноменами та клінічними особливостями 

хворих. Уперше оцінено ефективність включення о-3-ПНЖК до ОБТ в осіб з 

окремими типами ФП, залежно від тактики ведення хворих. 

Практична цінність дослідження. Результати дослідження роблять суттєвий 

внесок у вивчення ФП на Прикарпатті та є однією з ланок виконання програми 

ВООЗ із профілактики неінфекційних захворювань. 

На основі клінічних, функціональних та лабораторних методів дослідження 

отримано дані про особливості ФП, залежно від тактики лікування. Розроблено 

підходи до оцінки та прогнозування пароксизмальної та персистуючої форм ФП. 

Розроблена тактику вторинної профілактики та оптимізації терапії у хворих із ФП. 

Упровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджено в лікувально-діагностичний процес Чернівецького 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру (затв. 25.10.2017), Івано-

Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру (затв. 10.11.2017), 

обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська (затв. 3.05.2017), терапевтичного 

відділення Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» 
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ХНМУ, м. Харків (затв. 15.06.2017).  

Матеріали дослідження використовуються в педагогічному процесі на 

терапевтичних кафедрах ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням автора. Здобувачем самостійно проведено науково-літературний та 

патентно-інформаційний пошуки за темою дисертації. У співпраці з науковим 

керівником сформульовані мета, завдання та висновки дослідження. Автором 

особисто проведено планування етапів дослідження, відбір і клінічне обстеження 

включених у дослідження осіб, сформовані групи досліджуваних, здійснено 

узагальнення отриманих результатів клінічних, фізикальних, інструментальних та 

лабораторних методів обстеження, створено базу даних та проведено статистичну 

обробку результатів, спільно з науковим керівником сформульовані висновки та 

практичні рекомендації. Здобувачем особисто написано всі розділи дисертації, 

остаточно оформлено її текст, підготовлено дані до публікації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи викладені та обговорені на: «ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та 

лікування захворювань внутрішніх органів» (Присвячена памʼяті академіка НАМН 

України Є. М. Нейка) (м. Івано-Франківськ, 2016), «Медична наука в практику 

охорони здоровʼя» (Полтава, 2016), «Матеріали Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції» (Переяслав-Хмельницький», 2016), переривистих курсах 

підвищення кваліфікації лікарів − терапевтів і кардіологів Івано-Франківської 

області (2016, 2017). 

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 9 

наукових праць, із них – 4 статті в наукових фахових виданнях України та 1 стаття в 

іноземному журналі (The Pharma Innovation Journal), 4 тези – у матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських наукових конгресів, науково-практичних 

конференцій.  

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота написана українською 

мовою, викладена на 144 сторінках основного тексту, ілюстрована 20 таблицями, 14 

рисунками. Складається з анотації, вступу, огляду наукової літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних наукових джерел, який містить 314 джерел, із них 31 кирилицею і 283 

– латиною, додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Робота ґрунтується на результатах 

обстеження 254 хворих на пароксизмальну та персистуючу форми ФП. 

Критерієм включення хворих був вік від 18 до 75 років, згода пацієнта на 

участь у дослідженні та підписання ним наданої форми інформованої згоди, 

комплаєнс хворого, наявність клінічних, лабораторних та інструментальних 

критеріїв ФП, згідно з протоколом надання медичної допомоги за спеціальністю 
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«Кардіологія». У дослідження були включені хворі з ХСН, що сформувалася 

внаслідок ФП, а також супутніх АГ та ішемічної хвороби серця (ІХС). 

У дослідження не включалися хворі з перманентною та постійною формами 

ФП, гострим інфарктом міокарда, високими функціональними класами стенокардії, 

запальними захворюваннями оболонок серця. Виключалися також пацієнти, в яких 

виникнення ФП було спровоковано очевидними розладами функціонування 

ендокринної системи і/або клінічно значимою клапанною патологією, 

онкологічними захворюваннями.  

Серед обстежених хворих було 148 чоловіків, що становило 58,3%, та 106 

жінок – 41,7%. Середній вік пацієнтів склав (51,8±3,58) років. 

Обстежувані групи були однорідні за віком, статтю, важкістю захворювання, 

інтенсивністю клінічних проявів, що стало основою для проведення рандомізації. 

На першому етапі обстеження всі хворі з пароксизмальною та персистуючою 

формами ФП були рандомізовані на 4 групи, залежно від тактики конверсії та 

медикаментозного супроводу різних форм аритмії: І) хворі з ФП, в яких для 

конверсії та супутньої терапії використовувалися тільки медикаментозні засоби 

(n=132); ІІ) хворі з ФП, яким для конверсії аритмії була використана електрична 

кардіоверсія не раніше чотирьох тижнів до моменту включення і які на момент 

включення мали порушення ритму (n=50); ІII) хворі з ФП, які пройшли процедуру 

радіочастотної (РЧА) або холодової абляції не раніше дванадцяти тижнів до 

моменту включення в дослідження (n=22); ІV) хворі, яким в анамнезі було 

проведено процедуру реваскуляризації як методом аорто-коронарного шунтування 

(АКШ), так і методом стентування вінцевих судин не раніше шести місяців до 

моменту включення (n=50). Також на цьому етапі обстеження перша група була 

тимчасово розділена відповідно до наявності супутніх запальних захворювань 

внутрішніх органів із метою оцінки ролі хронічного запалення у виникненні та 

прогресуванні ФП, а також взаємної кореляції різних клінічних проявів аритмії з 

ланками імунної відповіді організму. 

На другому етапі дослідження з метою вивчення ефективності корекції терапії 

за допомогою препарату о-3-ПНЖК усі обстежені були поділені на наступні групи:       

І) хворі з ФП, в яких використовувалася тільки ОБТ (n=48); ІІ) хворі з ФП, яким 

була проведена корекція оптимальної базової терапії (ОБТ) шляхом додавання 

препарату о-3-ПНЖК (n=46); IІІ) хворі після електричної конверсії аритмії, яким до 

комплексу лікування, окрім ОБТ, додавали препарат о-3-ПНЖК (n=50); ІV) хворі з 

ФП після попередньої реваскуляризації міокарда, яким на фоні ОБТ призначали 

також о-3-ПНЖК (n=50). Доза о-3-ПНЖКу для кожного хворого встановлювали 

шляхом індивідуального підбору.  

Контрольну групу склали 42 практично здорові особи. 

Аналізували скарги хворих, дані об’єктивного та інструментального 

обстежень.  

Реєстрацію ЕКГ проводили на одноканальному електрокардіографі «Мідас-

ЕК1Т» та трьохканальному «Юкард-200» у 12 загальноприйнятих відведеннях. За 

даними ЕКГ оцінювали амплітуду окремих зубців, ширину комплекса QRS, 

тривалість сегментів PQ, QT у різних відведеннях. Також відмічали наявність 
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порушень ритму та провідності. Окремо відзначали наявність ішемічних змін у 

відповідних відведеннях. Усі виявлені ЕКГ-феномени порівнювали з такими ЕКГ-

записів однорічної, дворічної та трьохрічної давності. У деяких випадках 

аналізували динаміку ЕКГ-феноменів протягом більш тривалого періоду: 10-річної 

давності і більше (при наявності таких записів). Відмічали особливості ритму, 

проведення та коронарного кровотоку. 

ХМ ЕКГ проводили за допомогою системи «Кардіолаб» виробництва фірми 

«Кардіосенс К» за допомогою рекордера з наступним аналізом на дешифраторі в 

автоматичному, напівавтоматичному та візуальному режимах із визначенням ВСР. 

Аналізували типи, тривалість та особливості виникнення замісних ритмів, вивчали 

їхні взаємні співвідношення, особливості організації під час 24-годинного запису, а 

також оцінювались їхні циркадні ритми.  

Функціональний стан внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки вивчали 

методом ЕхоКГ на апараті «TOSHIBA ISTYLE SSA-580A (NEMIO XG)» за 

допомогою датчика 2,5-МГц. Визначали такі показники: кінцевий систолічний 

(КСР) та кінцевий діастолічний розмір ЛШ (КДР ЛШ); кінцевий систолічний об’єм 

ЛШ (КСО ЛШ); кінцевий діастолічний об’єм ЛШ (КДО ЛШ); ударний об’єм (УО); 

товщину міжшлуночкової перегородки; товщину задньої стінки ЛШ (ТЗС ЛШ); 

фракцію викиду ЛШ (ФВ ЛШ); обчислювали масу міокарда ЛШ (ММ ЛШ), індекс 

маси міокарда ЛШ (ІММ ЛШ) та ОФІК. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 

програмного забезпечення – табличного процесора «Microsoft Excel» і пакета 

прикладних програм «Statistica v. 7.0» (StatSoft, USA). Вірогідність розбіжності 

середніх величин визначали за допомогою парного t-критерія Стьюдента. 

Проводили парний факторний кореляційний аналіз з обрахунком коефіцієнта 

кореляції Пірсона – r. Для порівняння вірогідності між групами дослідження щодо 

виникнення клінічних симптомів та фізикальних змін використовувався точний 

критерій Фішера.  

Результати та їх обговорення. Установлено чіткі клінічні та інструментальні 

характеристики хворих із пароксизмальною та персистуючою формами ФП, залежно 

від тактики конверсії та медикаментозного супроводу даних форм аритмії різної 

тактики ведення. 

Суттєвої закономірності в особливостях розподілу хворих за віком і статтю 

констатувати не вдалося. При цьому зафіксовано певну закономірність переважання 

чоловіків середнього віку серед хворих із пароксизмальною та персистуючою 

формами ФП. 

 При аналізі частоти виникнення скарг виявлено, що найбільша їхня частка 

припадала на осіб із пароксизмальною та персистуючою формами ФП, в яких для 

конверсії та супутньої терапії використовували тільки медикаментозні засоби. 

Основними скаргами були перебої в роботі серця – у 88,6%, задишка – у 79,6% 

випадках, слабість – у 55,3%, дратівливість – у 43,9% та порушення сну – у 46,9%. У 

групі хворих із проведеною електричною конверсією превалювала незначна частка 

осіб із задишкою − 64,0%, натомість на перебої в роботі серця скаржилася тільки 

третина пацієнтів. 50,0% осіб цієї групи вказували на відчуття серцебиття. Схожий 
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розподіл скарг відмічався і в пацієнтів після проводеної реваскуляризації: близько 

половини всіх осіб відмічали відчуття серцебиття та задишку. Відсоток осіб із 

застійними явищами був найвищим серед хворих, яким для корекції порушень 

ритму використовували тільки медикаментозну терапію і/або електричну 

кардіоверсію. Гепатомегалія виявлена в третини хворих першої та другої груп. В 

осіб після процедур реваскуляризації та абляції таких осіб було 10,0% і 9,1%, 

відповідно.  

Оптимального контролю серцевих скорочень  вдалося досягти в 77,2% хворих, 

яким проводили процедуру абляції. У групі пацієнтів після проведеної 

реваскуляризації таких осіб було 56,0%, у першій та другій групах – менше 

половини. Закономірним був розподіл між окремими групами і значень 

артеріального тиску. Так, серед пацієнтів першої та другої груп з артеріальною 

гіпертензією на момент обстеження була констатована в 72,7% і 64,0% хворих. 

Схожий відсоток був виявлений і в четвертій групі. Найменша кількість таких 

хворих – 27,3% – відзначалася в третій групі. 

При оцінці важкості симптомів аритмії за шкалою «EHRA» відзначено, що 

найбільше осіб із класом важкості аритмії («EHRA ІІI») було в групі хворих із ФП,в 

яких використовували тільки оптимально підібрану медикаментозну терапію 21,2%. 

У пацієнтів із таким класом серед обстежуваних другої та четвертої груп було 18,0% 

і 8,0%, відповідно. У хворих із ФП після проведеної процедури абляції таких осіб 

було 4,6%. Відсутність симптомів, які би обтяжували повсякденну діяльність, у 

третій групі було найбільше та становила 54,6%. У той же час, у першій та другій 

групах частка таких пацієнтів складала 22,0% і 20,0%, відповідно. Таким чином, 

найбільш сприятливий перебіг впливу на повсякденну активність аритмія мала у 

хворих третьої групи, найбільш несприятливий – в осіб першої та другої груп. 

Пацієнти четвертої групи посідали проміжне положення.  

За допомогою «Анкети з оцінки якості життя у хворих на фібриляцію 

передсердь» (AFEQT Questionnaire) та оцінки ступеня тривоги за шкалою Цунга 

визначено, що найгірші показники, за даними опитування, були притаманні для 

хворих першої та другої обстежуваних груп. Найменше симптомів 

продемонстрували пацієнти, яким була проведена процедура абляції. Хворі, яким 

була проведена реваскуляризація міокарда за середніми значеннями балів, зайняли 

проміжне положення. Відзначено, що симптоми, пов’язані з порушенням ритму, 

найменше утруднювали щоденну активність у пацієнтів третьої групи. Так, середнє 

значення цього показника становило в даній групі (63,3±3,4) бала. У першій та 

другій групах ці показники дорівнювали (51,3±3,6) і (54,2±3,4) бала, відповідно. 

Різниця між значеннями першої та третьої груп була вірогідною.  

Характерними були також показники анкети, що відображали ступінь 

задоволення проведеним лікуванням. Найменш задоволені лікуванням були хворі 

першої групи. Найкращі результати відзначені в пацієнтів третьої групи, середній 

бал яких становив (70,9±3,7) та був вірогідно вищим від такого ж значення першої 

групи. Відповідно, найнижча якість життя була характерна для осіб, яким для 

контролю перебігу ФП використовувався тільки виключно медикаментозний підхід. 

Застосування попередньої процедури реваскуляризації міокарда дещо покращувала 
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якість життя, проте ця тенденція не була вірогідною. Найвища якість життя була 

притаманна особам після процедури абляції, для яких характерна найменша 

кількість обмежуючих симптомів та задоволення щоденною фізичною активністю. 

Літературні джерела свідчать, як і в нас, що процедура абляції покращує якість 

життя таких хворих. Так, у дослідженні, виконаному Вокхлу і співавторами (2010 

рік), було виявлено, що покращення якості життя після абляції залежить не тільки 

від самої процедури. До інших детермінант належать вихідна якість життя, а також 

індивідуальні особливості хворих. На противагу цьому, інші дослідники 

відзначають зниження якості життя у всіх хворих із ФП, особливо це може 

стосуватися старших пацієнтів. 

При виконанні ЕКГ встановлено, що контроль частоти серцевих скорочень 

вдавалося досягти не у всіх обстежуваних групах однаково. Якщо частка осіб із 

нормокардією переважала в третій (77,2%) осіб та четвертій обстежуваних групах 

(56,0%), то в першій та другій групах їх було менше половини. Також у першій та 

другій групах було істотно більше осіб із тахікардією, ніж в інших двох групах. 

Найменше 18,2% осіб із переважанням симпатичних впливів було серед пацієнтів, 

яким була виконана процедура абляції. Примітно, що відсоток осіб із протилежними 

(ваготонічними впливами) також був найвищим у цій групі. Відрізнялися хворі 

обстежуваних груп і за амплітудою хвиль «f». Найбільший відсоток пацієнтів із 

«дрібнохвильовою» формою ФП становили перша та друга групи пацієнтів.  

Відзначено, що на фоні ФП БПНПГ та БЛНПГ виникала найчастіше в 

пацієнтів після проведеної реперфузії 36,0%, у третій групі таких осіб було всього 

13,6%. Частота БПНПГ серед осіб першої та другої груп спостерігали приблизно в 

четвертині випадків. Відсоток БЛНПГ був також найвищим серед осіб четвертої 

групи.  

Порушення проведення по атріальній тканині переважало в осіб першої та 

другої груп. Серед пацієнтів групи, яким проводилася процедура абляції, середнє 

«P-Q» становило (145,6±5,3) мс, у першій групі – (187,4±9,6) мс, р0,05. Відзначено, 

що в четвертій та першій групах цей інтервал був вірогідно більшим, порівняно з 

таким у пацієнтів контрольної групи. У третини пацієнтів майже всіх обстежуваних 

груп були відмічені ті чи інші ознаки електричного ремоделювання передсердь. 

Тільки в третій групі таких осіб було наполовину менше, а саме 13,6%.  

Констатовано, що для осіб із ФП персистуючої та пароксизмальної форм, в 

яких проводилася тільки медикаментозна тактика корекції аритмії, була характерна 

схильність до симпатикотонії та вогнища збудження в тканині передсердь 

переважно до 0,5 мВ. Серед осіб цієї групи частіше виявляли ЕКГ-феномени 

порушення провідності та електричного ремоделювання передсердь. Для пацієнтів, 

яким попередньо виконували процедуру реваскуляризації міокарда, характерне 

частіше порушення проведення електричних імпульсів по пучках Гіса та 

подовжений середній інтервал «Q-T». 

За даними ЕхоКГ виявлено, що у всіх хворих із ФП було відмічено збільшення 

розмірів лівого передсердя. Найбільший розмір був констатований для пацієнтів 

першої групи, який склав (4,8±0,4) см, у той час як у контрольній групі цей показник 

дорівнював (3,3±0,5) см, р<0,05. Величина КСО та КДО ЛШ у хворих із ФП, в яких 
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проводилася тільки медикаментозна тактика корекції аритмії перевищувала 

показники осіб контрольної групи і складала (85,2±4,6) та (169,3±13,2) мл, р<0,05. 

УО в першій групі дорівнював (66,3±4,3) см
3
,
 
у контрольній групі він становив 

(81,3±5,5) см
3
, р<0,05.  

Відзначено високий відсоток гіпертензії в малому колі кровообігу серед осіб 

першої та четвертої груп. Так, найнижчі значення були зафіксовані в осіб третьої 

групи (30,9±4,3) мм рт.ст., що було вірогідно нижче від таких серед пацієнтів 

першої групи (48,6±6,2) мм рт.ст., та осіб четвертої групи (49,9±7,8) мм рт.ст. У 

цьому контексті можна відзначити і вищий відсоток гіпертрофії лівого шлуночка 

(ГЛШ) серед осіб першої та другої груп, яка була діагностована в 76,2% і 83,9% 

випадків, відповідно. Найбільш рідко ГЛШ виявлялася серед осіб після проведеної 

абляції − 36,4%. Подібні дані були отримані Вазірі і співавторами (1994 рік), які 

показали, що факторами ризику виникнення та рецидивування ФП неревматичного 

ґенезу є збільшення розмірів лівого передсердя, ГЛШ та зниження ФВ. 

Установлено, що найвищі рівні обʼєму фракції інтерстиціального колагену 

(ОФІК) були характерні для осіб після процедури реваскуляризації міокарда, 

порівняно з особами контрольної групи (7,6%, проти 0,6%). Високим виявився вміст 

ОФІК і в пацієнтів другої групи, яким, окрім медикаментозної терапії для 

відновлення ритму, застосовували електричну кардіоверсію. У цій групі відсоток 

інтерстиціального колагену склав 6,5%. Також відмічено, що у хворих, яким 

проводили процедуру абляції, значення ОФІК було серед обстежених груп 

найменшим і склало 2,9%. 

За шкалою «Hachinski Ischaemic Score» визначено, що серед хворих першої 

групи переважали особи, що набрали 7 і більше балів, що відповідало судинному 

походженню дементивних проявів. Таких осіб серед усіх груп було найбільше – 

71,2%. У другій та третій групах відсоток осіб із такими даними становив 24,0% і 

18,2%, відповідно. Більше половини саме з таким етіологічним чинником порушень 

когнітивних здібностей констатували серед пацієнтів після проведеної 

реваскуляризації – 62,0% осіб. Серед осіб третьої групи (у групі, де відсоток 

інтерстиціального фіброзу був найменшим за даними показника ОФІК) відсоток 

осіб із судинною деменцією був також найменшим і склав менше 20,0% випадків. 

Різниця між середніми значеннями для осіб третьої групи та значеннями першої і 

четвертої груп була вірогідною. 

Таким чином, проведені дослідження стверджують, що в осіб із ФП, яким 

проводили попередньо процедури реваскуляризації міокарда, а також застосували 

тільки медикаментозну тактику корекції проявів аритмії, мають вищий відсоток 

судинної деменції. Після проведення процедури абляції ризик виникнення проявів 

судинної деменції значно менший. 

Оцінюючи ефективність застосування препарату о-3-ПНЖК у хворих із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП, доведено, що така корекція ОБТ 

дозволяє оптимізувати перебіг захворювання, залежно від терапевтичних підходів. 

Найбільш відмітна позитивна динаміка ознак серцевої та коронарної недостатності 

характерна для осіб, яким проводилася кардіоверсія та процедура реваскуляризації 

міокарда. Також корекція лікування позитивно впливала на загальне самопочуття та 
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працездатність як серед осіб, яким для контролю за проявами захворювання 

використовувалися медикаментозні, так і процедурні (кардіоверсія та 

реваскуляризація) підходи. Позитивна динаміка характерна, в основному, для 

симптомокомплексу застійної серцевої недостатності, менш очевидними позитивні 

зрушення були для контролю АГ. 

Аналіз результатів опитування за анкетою оцінки якості життя у хворих із ФП 

«AFEQT» наприкінці періоду спостереження виявив, що хворі без корекції ОБТ 

мали найнижчу якість життя як за сумарним балом, так і за всіма трьома 

підшкалами. Найвища якість життя характерна для осіб після корекції ОБТ у групах 

як із виключно медикаментозною тактикою лікування, так і після застосування 

кардіоверсії. Особи після реваскуляризації міокарда та відповідної корекції ОБТ 

займали проміжне положення і мали знижену якість життя. 

Аналізуючи динаміку ЕКГ-феноменів у хворих різних обстежуваних груп, 

було констатовано, що застосована корекція ОБТ дозволяє покращити контроль за 

проявами аритмії, зокрема збільшити частоту відновлення синусового ритму та 

зменшити, в іншому випадку, кількість осіб із несприятливою «дрібно хвильовою» 

формою ФП. Також така корекція зменшує ймовірність виникнення у хворих 

предикторів рецидивування ФП та швидкість ремоделювання передсердь. 

Аналіз даних моніторування ВСР показав позитивну динаміку та зниження 

ступеня напруги регуляторних систем серця у всіх групах обстеження. 

Запропонована корекція ОБТ дозволяла знизити активацію симпатичної нервової 

системи та оптимізувати індекс Баєвського, у першу чергу, в осіб із 

медикаментозною тактикою ведення хворих та наступною корецією ОБТ. Для 

хворих після проведеної реваскуляризації та кардіоверсії були характерні високі 

значення показників «HF» і «LF». 

Було вивлено також, що темпи ремоделювання ЛШ залежали, значною мірою, 

від тактики ведення хворих. Додаткове застосування о-3-ПНЖК в індивідуально 

підібраних дозах дозволяло зменшити швидкість і міру його прогресування, 

зменшити величину легеневої гіпертензії, а також швидкість утворення ОФІК. 

Описаний каскад клініко-патогенетичних проявів у хворих із 

пароксизмальною та персистуючою формами ФП і можливість їхньої корекції з 

застосуванням о-3-ПНЖКу на тлі ОБТ дав можливість прогнозувати більш 

сприятливий перебіг захворювання, ніж при використанні в лікувальному комплексі 

лише ОБТ. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукової задачі, яка полягає у вивченні перебігу ішемічної хвороби 

серця, ускладненої пароксизмальною і/або персистуючою фібриляцією передсердь, 

що дало можливість розробити нові диференційні клініко-діагностичні підходи та 

вдосконалити тактику лікування таких хворих. 

1. Хворі на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь із 

проведеною оптимальною медикаментозною терапією у 51,5% випадків частіше 

скаржаться на серцебиття, у 69,4% випадків – на задишку та у 21,7% випадків – на 
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ангінозний біль. У цій групі частіше відмічаються порушення психоемоційної 

сфери. Найменша частка скарг припадає на обстежених пацієнтів із проведеною 

абляцією. Визначено, що найчастіше ускладнення виникають в осіб, яким для 

корекції порушень ритму використовується медикаментозна терапія.  

2. Для хворих із фібриляцією передсердь персистуючої та пароксизмальної 

форм, в яких проводиться тільки медикаментозна тактика корекції аритмії, 

характерна схильність до симпатикотонії. Серед осіб цієї групи у 45,5% випадків 

спостерігаються електрокардіографічні феномени порушення провідності та 

електричного ремоделювання передсердь. Для 37,5% пацієнтів, яким попередньо 

виконувалася процедура реваскуляризації характерне порушення проведення 

електричних імпульсів по пучках Гіса та для 55,4% хворих – подовжений середній 

інтервал «Q-T». У осіб із пароксизмальною і/або персистуючою формами фібриляції 

передсердь переважають порушення провідності, а також частота виникнення 

аберантних комплексів. Для пацієнтів із медикаментозною стратегією контролю 

проявів аритмії, а також застосування кардіоверсії для відновлення синусового 

ритму, характерне превалювання як ваготонічних, так і симпатичних впливів. 

3. Частота виникнення постопераційних фібриляцій передсердь напряму 

корелює з концентрацією прозапальних цитокінів в сироватці крові та рівня 

лейкоцитозу. При їхньому зростанні ризик фібриляції передсердь також 

збільшується. Додавання омега-3-поліненасичених жирних кислот зменшує 

запальну відповідь та частоту фібриляції передсердь. 

4. У хворих із фібриляцією передсердь найнижча якість життя є в осіб, яким для 

контролю перебігу персистуючої або пароксизмальної форми фібриляції передсердь 

використовувався тільки виключно медикаментозний підхід. Застосування 

попередньої процедури реваскуляризації міокарда покращує якість життя. Найвища 

якість життя притаманна пацієнтам після процедури абляції.  

5. Позитивна динаміка ознак серцевої та коронарної недостатності характерна 

для осіб, яким проводили кардіоверсію та процедуру реваскуляризації. Лікування з 

застосуванням омега-3-поліненасичених жирних кислот позитивно впливає на 

загальне самопочуття та працездатність як серед пацієнтів, яким для контролю за 

проявами фібриляції передсердь використовувалися медикаментозні підходи, так і 

реваскуляризація. 

6. Застосування в пацієнтів із пароксизмальною та персистуючою формами 

фібриляції передсердь в якості корекції оптимальної базової терапії омега-3-

поліненасичених жирних кислот в індивідуально підібраних дозах дозволяє 

оптимізувати клінічний перебіг захворювання в осіб після процедур кардіоверсії та 

реваскуляризації міокарда.  
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У діагностиці і веденні хворих із фібриляцією передсердь ішемічного ґенезу 

необхідно враховувати особливості клінічного перебігу захворювання, зміни психо-

емоційної сфери та наявність симпатикотонії. 

2. При веденні хворих із фібриляцією передсердь ішемічного ґенезу 

рекомендовано проведення реваскуляризації. 
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3. Омега-3-поліненасичені жирні кислоти слід назначати пацієнтам із 

фібриляцією передсердь у дозі 1 г 2 рази на добу протягом 6 місяців. 
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АНОТАЦІЯ 

Офорі Ішмаель Ніі  «Особливості формування та лікування фібриляції 

передсердь в залежності від гемодинамічних, клінічних та 

електрокардіографічних феноменів». –  Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 – «Кардіологія» (14 – медичні науки). – ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертація присвячена вивченню перебігу ішемічної хвороби серця, 

ускладненої пароксизмальною і/або персистуючою ФП, що дало можливість 

розробити нові диференційні клініко-діагностичні підходи та вдосконалити тактику 

лікування таких хворих. Робота ґрунтується на результатах обстеження 254 хворих 

на пароксизмальну та персистуючу форми ФП. 

Виявлено вищу ефективність, безпечність, обґрунтованість застосування в 

пацієнтів із пароксизмальною та персистуючої формами ФП в якості корекції ОБТ 

препарату о-3-ПНЖК в індивідуально підібраних дозах для оптимізації клінічного 

перебігу захворювання в осіб після процедур кардіоверсії, реваскуляризації та 

абляції. Галузь – медицина. 

Ключові слова: фібриляція передсердь, о-3-ПНЖК, кардіоверсія, 

реваскуляризація, абляція. 
 

 

 

 



15 

 

АННОТАЦИЯ 

Офори Ишмаэль Нии «Особенности формирования и лечения 

фибрилляции предсердий в зависимости от гемодинамических, 

клинических и электрокардиографических феноменов». – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – «Кардиология» (14 – медицинские науки). – ГВУЗ 

«Ивано-Франковский национальный медицинский университет», Ивано-

Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена изучению течения ишемической болезни сердца , 

осложненной пароксизмальной и/или персистирующей фибрилляцией 

предсердий, что позволило разработать новые дифференциальные клинико-

диагностические подходы и усовершенствовать тактику лечения таких больных. 

Работа основывается на результатах обследования 254 больных 

пароксизмальной и персистирующей формы ФП. 

Выявлено более высокую эффективность, безопасность, обоснованность 

применения у пациентов с пароксизмальной и персистирующей формами ФП в 

качестве коррекции ОБТ препарата о-3-ПНЖК в индивидуально подобранных 

дозах для оптимизации клинического течения заболевания у лиц после процедур 

кардиоверсии, реваскуляризации и абляции. Отрасль – медицина. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, о-3-ПНЖК, кардиоверсия, 

реваскуляризация, абляция. 

 

ANNOTATION 

 Ofori Ishmael Nii «Perculiarities of formation and treatment of atrial 

fibrillation, depending on hemodynamic, clinical and electrocardiographic 

phenomena». – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.11 – 

«Cardiology» (14 – medical sciences). – Ivano-Frankivsk National Medical University, 

Ivano-Frankivsk, 2017. 

The dissertation is devoted to the study of the course of coronary heart disease 

complicated by paroxysmal and/or persistent atrial fibrillation (AF), which made it 

possible to develop new differential clinical-diagnostic approaches and to improve the 

tactics of treatment of such patients. 

The efficacy, safety and validity of the use of Omakor in patients with paroxysmal 

and persistent AF, as a correction of the optimal basic therapy (OBT), in individually 

selected doses for optimizing the clinical course of the disease in individuals after 

cardioversion, revascularization and ablation procedures has been revealed. Based on the 

obtained results and conclusions, practical recommendations for the development of new 

differential clinico-diagnostic approaches and improvement of the treatment of patients 

with paroxysmal and persistent forms of AF are formulated. 

For the first time the quality of life of patients with different types of AF was 

studied, the validity of various factors and predictors of unfavorable AF course was 

assessed depending on the tactics of patients’ management. The correlation between 

clinical, electrocardiographic (ECG) and hemodynamic phenomena of AF with degree of 
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left atrial fibrosis, depending on the treatment approaches was established. Cognitive 

abilities and features of the onset of vascular dementia in patients with AF was evaluated. 

An algorithm for early diagnosis of readiness for AF by ECG phenomena and clinical 

features of patients was developed. For the first time the efficacy of Omacor in patients 

with different types of AF depending on the tactics of management was evaluated. 

The work is based on the results of a survey of 254 patients with paroxysmal and 

persistent AF forms. 

The following methods of investigation were used: general-clinical (complaints, 

anamnesis, objective examination), instrumental (ECG, Holter monitoring ECG (HM 

ECG) with determination of heart rate variability (HRV), transthoracic echocardiography 

(TTE)) and statistical methods. 

Clinical and instrumental characteristics of patients with paroxysmal and persistent 

forms of AF was established depending on the tactics of conversion and medication 

support of these forms of arrhythmia of different tactics of management. 

Estimation of the effectiveness of Omakor in patients with paroxysmal and 

persistent forms of AF proved that such correction of OBT allowed optimizing the course 

of the disease depending on the therapeutic approaches. The most distinctive positive 

dynamics of signs of congestive heart failure (CHF) and coronary insufficiency was 

typical for patients who underwent cardioversion and myocardial revascularization 

procedure. Moreover, the correction of treatment positively influenced the general well-

being and working capacity of patients who applied medicamentous and procedural 

(cardioversion and revascularization) approaches to control the manifestations of the 

disease. Positive dynamics were characteristic, mainly for the symptomocomplex 

congestive heart failure, less obvious positive shift was observed for hypertension control. 

Analysis of the results of questionnaire on the quality of life assessment of patients 

with AF «AFEQT» at the end of the follow-up period showed that patients without 

correction of OBT had a poor quality of life both for the total score and for all three 

subclasses. High quality of life was characteristic of individuals after the correction of 

OBT in groups with exclusively medicamentous treatment tactics and after cardioversion. 

Individuals after revascularization of the myocardium and corresponding correction of 

OBT took an intermediate position and had a reduced quality of life. 

In analysis of the dynamics of ECG phenomena in patients of different study 

groups, it was ascertained that the applied correction to the OBT improved the control of 

arrhythmia, in particular, increased the frequency of sinus rhythm recovery and reduced 

otherwise the number of patients with unfavorable small-wave AF form. 

The analysis of the HRV monitoring data showed a positive dynamics and a 

decrease in the degree of stress of the regulatory systems of the heart in all groups of the 

survey. The proposed correction of OBT allowed to decrease the activation of the 

sympathetic nervous system and to optimize the Baevsky index, firstly, in individuals 

under the medicamentous management tactics and the subsequent correction of the OBT. 

Branch – medicine. 

Key words: atrial fibrillation, n-3-PUFA, cardioversion, revascularization, ablation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

            АКШ − аортокоронарнарне шунтування  

БЛНПГ − повна блокади лівої ніжки пучка Гіса 

БПНПГ − повна блокади правої ніжки пучка Гіса 

ГЛШ − гіпертрофія лівого шлуночка 

ЕКГ − електрокардіографія 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ІММЛШ − індекс маси міокарда лівого шлуночка 

ІХС − ішемічна хвороба серця 

КДО – кінцевий діастолічний об’єм 

КДР − кінцевий діастолічний розмір 

КСО – кінцевий систолічний об’єм 

КСР − кінцевий систолічний розмір 

ЛШ – лівий шлуночок 

ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка 

о-3-ПНЖК – омега-3-поліненасичена жирна кислота 

ОБТ – оптимальна базова терапія 

ОФІК – обʼєм фракції інтерстиціального колагену 

РЧА – радіочастотна абляція 

ТЗСЛШ − товщина задньої стінки лівого шлуночка 

ТМШП − товщина міжшлуночкової перетинки 

УО − ударний об’єм 

ФВ – фракція викиду 

ФП – фібриляція передсердь 

ЧСС − частота серцевих скорочень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 16.01.2018 р. Формат 60×84/16. 

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. №3 

Тираж здійснено у видавництві ДВНЗ "Івано-Франківський національний  

медичний університет". 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру  

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. 

ДК № 2361 від 05.12.2005 р. 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. 

 

 


