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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Хронічна серцева недостатність (ХСН) є закономірним 
наслідком прогресування багатьох серцево-судинних захворювань, особливо таких 
нозологічних одиниць як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба та їхнє 
поєднання (Воронков Л. Г., 2012). Вона визнана як одна з пріоритетних проблем 
практичної охорони здоров’я з огляду на її глобальні та прогресуючі темпи 
розповсюдження, вкрай несприятливий прогноз, навіть при стандартній 
фармакотерапії, та високі соціально-економічні втрати (Воронков Л. Г., 2014).  

Не менш драматично виглядає обставина, що момент клінічної маніфестації 
ХСН стає відправною точкою до невпинного погіршення якості життя (ЯЖ) 
пацієнтів та невідворотного фатального фіналу (Березин А. Е., 2014; Воронков Л. Г., 
2012). Так, смертність хворих упродовж 5 років від моменту появи клінічних 
симптомів ХСН, не залежно від її етіології, складає від 20 до 50 % (Амбросова Т. Н., 
2015). 

Незважаючи на досягнення сучасної медицини, слід констатувати, що 
найбільш проблемними, у прогностичному аспекті, залишаються групи пацієнтів із 
ХСН із зниженою та проміжною фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) (ESC 
guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, 2016).  

Останнє десятиріччя увага дослідників прикута також до проблеми 
визначення ЯЖ хворих, як невід’ємної частини комплексної оцінки стану пацієнтів 
та ефективності проведених лікувальних заходів, зокрема і в осіб із ХСН 
(Мажак І. М., 2013). Доведеним фактом є асоціація ЯЖ із цілою низкою клініко-
інструментальних показників (Воронков Л. Г., 2010; Рындина Н. Г., 2013; 
Nesbitt Th., 2014; Macabasco-O'Connell A., 2010). Однак, у жодному з проведених 
досліджень оцінка ЯЖ не розглядалась як один із провідних індикаторів перебігу 
ХСН.  

Не менш актуальною є проблема впливу різних фармакотерапевтичних засобів 
на показники ЯЖ. Особливо неоднозначний вплив на ЯЖ чинять петльові 
діуретики, що є незамінною частиною лікування набрякового синдрому у хворих із 
ХСН (Арутюнов А. Г., 2014; Воронков Л. Г., 2014).  

Зважаючи на вищезазначені обставини, ми вважаємо, що питання вивчення 
значення рівня ЯЖ в інтегральній оцінці стану пацієнтів та обґрунтування шляхів 
оптимізації лікування осіб із ХСН на підставі дослідження паралелей між рівнем 
ЯЖ і різними клініко-інструментальними параметрами, оцінки клінічної 
ефективності та впливу на показники ЯЖ різних варіантів діуретичної терапії 
торасемідом є досить актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 
фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини № 3 
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 
«Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними і структурно-
функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних 
захворювань і коморбідних станів, оптимізація і фармакологічна корекція» 
(№ держреєстрації 0114U007197). Дисертант є співвиконавцем даної теми. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macabasco-O'Connell%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20109981
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Мета роботи: оптимізувати лікування пацієнтів із ХСН на підставі вивчення 
паралелей між рівнем ЯЖ і різними клініко-інструментальними показниками, а 
також порівняння клінічної ефективності та впливу на показники ЯЖ різних 
варіантів діуретичної терапії торасемідом. 

Завдання дослідження: 
1. Виділити різні рівні порушення інтегральних показників ЯЖ — сумарного 

балу опитувальника Тhe Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), 
фізичного та психічного компонентів здоров'я (ФКЗ та ПКЗ відповідно) анкети 
Medical Outcomes Study 36-Item Short Form health survey (MOS SF-36) у пацієнтів із 
ХСН. 

2. Оцінити фізичне функціонування, структурно-функціональний стан серця, 
функціональний стан нирок, нейрогуморальний та електролітно-метаболічний 
статуси пацієнтів із ХСН, залежно від рівня інтегральних показників ЯЖ. 

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

4. Порівняти клінічну ефективність та вплив на інтегральні показники ЯЖ 
різних варіантів діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із ХСН упродовж 
6 місяців лікування. 

Об'єкт дослідження − особливості ЯЖ при ХСН; оптимізація діуретичної 
терапії. 

Предмет дослідження − рівень ЯЖ при ХСН; толерантність до фізичного 
навантаження, структурно-функціональні зміни серця, функція нирок, 
нейрогуморальний та електролітно-метаболічний статуси при ХСН; клініко-
інструментальні предиктори рівня ЯЖ при ХСН; клінічна ефективність діуретичної 
терапії, її вплив на показники ЯЖ при ХСН. 

Методи дослідження: клініко-анамнестичний; анкетування за 
опитувальниками MOS SF-36, MLHFQ та 100 мм візуально-аналоговою шкалою 
(ВАШ); лабораторне визначення плазмових рівнів N-terminal of the prohormone brain 
natriuretic peptide (Nt-proBNP), креатиніну, сечової кислоти, глюкози, натрію, калію 
та альбумінурії; розрахунковий метод визначення швидкості клубочкової фільтрації 
(ШКФ) за формулою CKD-EPI (the Chronic Kidney Disease — Epidemiology 
Collaboration); інструментальні дослідження: проба з 6-хвилинною ходьбою (ПШХ), 
електрокардіографія, ехокардіографія (ЕхоКГ); статистичний аналіз. 

Наукова новизна результатів дослідження. У роботі вперше виділені різні 
рівні (відносно низький (ВН), відносно задовільний (ВЗ) та відносно високий (ВВ)) 
інтегральних показників ЯЖ — сумарного балу опитувальника MLHFQ, ФКЗ і ПКЗ 
анкети MOS SF-36 у пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ функціональних класів (ФК) за NYHA 
(New  York  Heart Association).  

Уперше проаналізовані показники фізичного функціонування, структурно-
функціонального стану серця, функції нирок, нейрогуморального і електролітно-
метаболічного статусів у пацієнтів із ХСН залежно від рівня інтегральних 
показників ЯЖ.  
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Доведено асоціативний зв'язок рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ, ФКЗ та 
ПКЗ анкети MOS SF-36 із змінами показників ПШХ, характером структурно-
функціональних порушень у серці, рівнем Nt-proBNP та параметрами функції нирок.  

Уперше виділено незалежні клініко-інструментальні предиктори зниження 
рівня інтегральних показників ЯЖ у пацієнтів із ХСН.  

Уперше оцінено клінічну ефективність та вплив на параметри ЯЖ пацієнтів із 
ХСН різних варіантів діуретичної терапії торасемідом: інтермітуючої терапії 
торасемідом негайного вивільнення (ІТ ТНВ), щоденної терапії торасемідом 
негайного вивільнення (ЩТ ТНВ) і щоденної терапії торасемідом модифікованого 
вивільнення (ЩТ ТМВ). 

Доведено перевагу щоденної діуретичної терапії торасемідом, незалежно від 
форми його вивільнення, над ІТ ТНВ стосовно клінічної ефективності та впливу на 
толерантність до фізичного навантаження, структурно-функціональні показники 
серця, рівень Nt-proBNP, величину ШКФ, параметри ЯЖ та електролітно-
метаболічний обмін пацієнтів із ХСН. 

Показано перевагу ЩТ ТМВ над ІТ ТНВ за величиною індексу комфортності, 
а також над ЩТ ТНВ стосовно нефропротекторної дії та змін параметрів ЯЖ 
пацієнтів із ХСН. 

Практична цінність дослідження. У роботі обґрунтована потреба визначення 
рівня ЯЖ за опитувальником MLHFQ або анкетою MOS SF-36 як невід’ємної 
частини комплексної оцінки стану пацієнтів із ХСН.  

Показана необхідність розглядати пацієнтів із ХСН та ВН рівнем ЯЖ за 
опитувальником MLHFQ або ФКЗ анкети MOS SF-36 як групу підвищеного ризику 
несприятливих клінічних подій. 

З’ясовані найбільш суттєві клініко-інструментальні предиктори зниження 
рівня ЯЖ у пацієнтів із ХСН. 

Показано, що під час тривалої підтримуючої діуретичної терапії набрякового 
синдрому в пацієнтів із ХСН перевагу слід надавати щоденній діуретичній терапії 
торасемідом, не залежно від форми його вивільнення. 

Визначено, що в пацієнтів із ХСН, які мають низький комплаєнс до тривалої 
діуретичної терапії, супутню ниркову дисфункцію або низькі вихідні показники ЯЖ 
як терапію вибору варто розглядати ЩТ ТМВ.  

Впровадження результатів дослідження. Результати наукової роботи 
впроваджені в лікувальний процес кардіологічного відділення Хмельницької міської 
лікарні (затв. 30.06.2017 р.), Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру 
(затв. 25.06.2017 р.), Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова 
(затв. 20.07.2017 р.) та Вінницького регіонального центру серцево-судинної 
патології (затв. 27.06.2017 р.). Основні положення дисертації використовуються в 
навчальному процесі на кафедрах терапії з курсом загальної практики та сімейної 
медицини факультету післядипломної освіти і внутрішньої медицини № 3 
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 
(затв. 30.06.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 
дослідженням. Здобувачем самостійно проведено аналіз наукової літератури та 
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патентної інформації за темою дослідження, підбір тематичних пацієнтів, оцінку 
клінічного стану хворих, анкетування за опитувальниками MOS SF-36, MLHFQ та 
100 мм ВАШ, реєстрацію та аналіз ЕКГ, ЕхоКГ, визначення фізичного 
функціонування пацієнтів за ПШХ, лабораторні дослідження біохімічних 
показників нейрогуморального та електролітно-метаболічного статусів, розрахунок 
ШКФ за формулою CKD-EPI, контроль ефективності призначеного лікування. 
Дисертантом виконаний статистичний аналіз результатів дослідження, написані 
розділи дисертації, сформульовані висновки та практичні рекомендації, а також 
забезпечено їхнє впровадження в клінічну практику і відображення в опублікованих 
роботах. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження були представлені на «Терапевтичній конференції 
молодих вчених ВНМУ імені М. І. Пирогова клініки МКЛ № 1 м. Вінниці» 
(Вінниця, 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стандарти 
діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (Вінниця, 2017 р.); 
ХХІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 
2017 р.); Тhe 4th World Congress on Acute Heart Failure (Париж, 2017 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний вимір медичної науки та 
практики» (Дніпро, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини» (Львів, 2017 р.); 
Міжнародній науково-практичної конференції «Вплив науково-технічного прогресу 
на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення» (Київ, 2017 р.); 
ХХ ювілейній науково-практичній конференції «Стандарти діагностики та 
лікування внутрішніх захворювань з урахуванням рекомендацій доказової 
медицини» (Вінниця, 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 друкованих праць, із 
них 9 статей у фахових наукових виданнях України, у тому числі 1 стаття у виданні, 
що включено до наукометричної бази Scopus, та 7 тез доповідей ― у матеріалах 
науково-практичних конгресів та конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 
139 сторінках основного тексту. Складається з вступу, огляду літератури, 4 розділів 
власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 
практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел та додатків. 
Робота ілюстрована 30 таблицями, 54 рисунками. Перелік використаних джерел 
включає 179 найменувань, із них кирилицею – 119, латиною − 60.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження ґрунтується на результатах 
обстеження 113 пацієнтів із ХСН ІІ та ІІІ ФК за NYHA ішемічного ґенезу з 
маніфестованим набряковим синдромом (стадія С ХСН за АСС/АНА (American 
College of Cardiology/American Heart Association)), віком від 45 до 74, у середньому 
― (60,2±0,74) років, які лікувалися в Хмельницькому обласному кардіологічному 
диспансері, м. Хмельницький, у період із березня 2013 до серпня 2015 року. Масив 
обстежених у 70,0 % (81 із 113) склали чоловіки і в 30,0 % (32 із 113) — жінки. 
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Критеріями включення пацієнтів у дослідження були: 1) наявність ХСН ІІ та 
ІІІ ФК за NYHA з маніфестованим набряковим синдромом (стадія С ХСН за 
АСС/АНА) і необхідністю застосування діуретичної терапії; 2) ішемічна етіологія 
ХСН; 3) вік ≤75 років; 4) відсутність протипоказань до призначення постійної 
діуретичної терапії та 5) інформаційна згода пацієнта на участь у дослідженні.  

В якості критеріїв виключення розглядали: 1) вік ˃75 років; 2) ХСН І або 
ІV ФК за NYHA; 3) ХСН без постійного набрякового синдрому та потреби в 
застосуванні діуретичної терапії; 5) ХСН не ішемічного ґенезу; 6) перенесений 
інфаркт міокарда або інсульт упродовж останніх 3 місяців; 7) синоатріальні та 
атріовентрикулярні блокади ІІ і ІІІ ступенів, імплантований або потреба в 
імплантації штучного водія ритму; 8) тяжкі коморбідні стани; 9) злоякісні 
новоутворення, психоневрологічні розлади, алкогольна та наркотична залежності; 
10) протипоказання або резистентність до діуретичної терапії; 11) відмова пацієнта 
від участі в дослідженні на будь-якому етапі. 

Клінічний діагноз ІХС та ХСН визначався відповідно до діючих рекомендацій 
(Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної 
серцевої недостатності, 2017; ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure, 2016; ESC guidelines on the management of stable coronary 
artery disease, 2013). 

Відповідно до поставлених  завдань, на першому, аналітично-спостережному, 
етапі дослідження, було проведено анкетування з визначенням рівня інтегральних 
показників ЯЖ та розподіл пацієнтів на клінічні групи з ВН, ВЗ та ВВ рівнями 
показників ЯЖ: 

— за сумарним балом опитувальника MLHFQ: 1-а група (ВН ЯЖ — 
сумарний бал ≥61) включала 31, 2-а група (ВЗ ЯЖ — бал від 60 до 41) — 39, 3-я 
група (ВВ ЯЖ — бал ≤40) — 43 пацієнта;  

— за величиною ФКЗ анкети MOS SF-36: 1-а група (ВН ФКЗ — 
показник ≤29) — 44, 2-а (ВЗ ФКЗ — показник від 30 до 35) — 37, 3-я група (ВВ ФКЗ 
— показник ≥36) — 32 хворих;  

— за величиною ПКЗ анкети MOS SF-36: 1-а група (ВН ПКЗ — 
показник ≤44) — 42, 2-а група (ВЗ ПКЗ — показник 45—63) — 31  і 3-я група (ВВ 
ПКЗ — показник ≥64) — 34 пацієнта. 

 Подібний оригінальний підхід мав на меті дослідити асоціативні зв’язки між 
рівнями інтегральних показників ЯЖ та параметрами фізичного функціонування, 
структурно-функціонального стану серця, функціонального стану нирок, 
нейрогуморального та електролітно-метаболічного статусів, а також визначити 
основні клініко-інструментальні предиктори низького рівня ЯЖ у пацієнтів із ХСН.  

Другий етап дослідження, експериментальний, передбачав проведення 
порівняння клінічної ефективності та впливу на параметри ЯЖ пацієнтів із ХСН 
різних варіантів діуретичної терапії торасемідом. Із цією метою хворі були 
розподілені на 3 паралельні, зіставлені за основними клініко-демографічними 
показниками групи лікування. До 1-ї групи лікування ввійшло 38 осіб, яким була 
призначена ІТ ТНВ (прийом препарату через 1—2 доби або 2—3 доби підряд із 
наступною перервою на 1—2 доби, тривалість перерви на власний розсуд пацієнтів), 
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до 2-ї — 37 хворих, які отримували ЩТ ТНВ, до 3-ї — 38 пацієнтів, яким 
призначали ЩТ ТМВ. Ефективну дозу та оптимальний режим застосування 
діуретика обирали індивідуально в кожному конкретному випадку. Як 
підтримувальну розглядали мінімальну ефективну дозу препарату, яка б дозволяла 
зберігати стан еуволемії.  

Окрім діуретичної, усім пацієнтам була призначена базова терапія ішемічної 
хвороби серця, ускладненої ХСН, відповідно до сучасних протоколів лікування та з 
урахуванням наявності в них коморбідних станів (артеріальної гіпертензії, 
фібриляції передсердь (ФП) та цукрового діабету) (Рекомендації Асоціації 
кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності, 
2017; ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, 
2016). Із метою зменшення можливого конфаундингу на результати дослідження 
використання препаратів інших груп, схему лікування пацієнтів намагались 
максимально стандартизувати: в якості пріоритетного β-адреноблокатора був 
обраний бісопролол, інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту — раміприл, 
блокатора рецепторів ангіотензину ІІ — валсартан, антагоніста 
мінералокортикоїдних рецепторів — еплеренон, статину — аторвастатин. Оцінку 
стану хворих та ефективності лікування проводили кожні 3−4 тижні протягом 
6 місяців спостереження. 

Для визначення показників фізичного функціонування пацієнтів із ХСН 
проводили ПШХ. 

Структурно-функціональний стан серця оцінювали за допомогою 
трансторакальної ЕхоКГ на ультразвуковому діагностичному сканері «HI VISION 
AVINS» («HITACHI», Японія). Дослідження виконували у М-, В- та 
допплерівському режимах сканування за стандартною методикою. Сегментарну  
скоротливість  ЛШ  оцінювали згідно з 16 сегментною моделлю  будови  ЛШ та 
розрахунку індексу асинергії. ФВ ЛШ визначали за модифікованим методом 
J. S. Simpson (1989). Тип структурно-геометричного ремоделювання ЛШ оцінювали 
відповідно до принципів A. Genau (1992). Тип діастолічної функції міокарда 
визначали за співвідношенням швидкостей трансмітральних потоків. 

Функціональний стан нирок оцінювали за показниками плазмового рівня 
креатиніну, визначеними за допомогою колориметра фотоелектричного 
концентраційного (КФК-2, Росія) і набору реактивів  PLIVA-Lachema (Чеська 
Республіка), рівнем ШКФ, розрахованої за формулою CKD-EPI, а також рівнем 
добової альбумінурії, визначеним імуноферментним методом за допомогою 
аналізатора-фотометра «Labline 020» (Австрія) та набору «Альбумін-ІФА» (НВЛ 
«Гранум», Україна). 

Плазмовий рівень NT-proBNP оцінювали на імуноферментному аналізаторі-
фотометрі Labline 020 із використанням діагностичних наборів «Biomedica» 
(Австрія). 

Концентрацію сечової кислоти в сироватці крові визначали кількісним 
колориметричним методом за допомогою набору реактивів «Мочевая кислота-
АГАТ» («АГАТ-Мед», Росія) та приладу КФК-2. Також за допомогою 
калориметричного методу визначали плазмові рівні К+ і Na+. 
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Статистичний аналіз отриманих результатів виконували за допомогою пакету 
прикладних програм для обробки біологічної та медичної інформації в системі 
«STATISTICA 7.0» (StatSoft. Inc., США). Обробка результатів здійснювали за 
допомогою програм “Microsoft Excel” та «STATISTICA 7.0.» (StatSoft, Inc.).  

Результати власних досліджень та їх обговорення. Під час аналізу 
результатів ПШХ встановлено найбільш переконливу асоціацію її параметрів із 
рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ та ФКЗ анкети MOS SF-36, у дещо меншій 
мірі — із рівнем ПКЗ анкети MOS SF-36. Так, було визначено, що пацієнти з ВН ЯЖ 
за опитувальником MLHFQ характеризувалися нижчим параметрами фізичної 
активності, порівняно з особами груп ВЗ та ВВ ЯЖ: долали меншу фактичну 
дистанцію (294 проти 361 та 394 м відповідно, р˂0,03), мали більшу задишку на тлі 
фізичного навантаження (5 проти 4 балів за модифікованою шкалою Борга 
відповідно, р˂0,02) та менший індекс толерантності до фізичних навантажень 
(0,52 проти 0,64 у групі ВВ ЯЖ, р˂0,04). Подібну тенденцію відзначено і серед 
клінічних груп із різною ФКЗ анкети MOS SF-36. Однак, пацієнти з ВН ФКЗ, окрім 
найменшої серед груп порівняння подоланої відстані (309 проти 364 та 389 м 
відповідно, р˂0,02), найнижчого індексу толерантності до фізичних навантажень 
(0,54 проти 0,59 та 0,64 відповідно, р˂0,05) та найбільшого ступеня задишки 
(5 проти 4 та 3 балів відповідно, р˂0,05), характеризувались ще й найнижчими 
показниками функціонального резерву серцево-судинної системи — приросту 
частоти серцевих скорочень та систолічного артеріального тиску (АТ) у відповідь на 
фізичне навантаження (48 проти 56 уд./хв та 24 проти 37 мм рт. ст. у групі ВВ ФКЗ, 
р˂0,05). Натомість, групи ПКЗ анкети MOS SF-36 відрізнялися між собою лише за 
величиною фактичної дистанції ПШХ — остання, як і в попередніх випадках, 
виявляла тенденцію до нижчих показників у групі ВН, порівняно з групою ВВ ПКЗ 
(326 проти 390 м відповідно, р˂0,03). 

Досить цікавим, із науково-практичної точки зору, був виявлений зв'язок 
зростання частоти реєстрації випадків дезадаптаційного типу реакції АТ на фізичне 
навантаження, що є прогностично несприятливим фактором (Бевз О. В., 2013), із 
рівнем ФКЗ анкети MOS SF-36, що характеризувалось більшою часткою таких осіб 
у групі ВН ФКЗ, порівняно з групами ВЗ та ВВ ФКЗ (34,1 проти 10,8 і 9,4 % 
відповідно, р˂0,01).  

Оцінка структурно-функціональних параметрів серця пацієнтів теж вказувала 
на існування зв’язку між ними та рівнями інтегральних показників ЯЖ. Зокрема, 
пацієнти з ВН рівнем ЯЖ за опитувальником MLHFQ, порівняно з групами ВЗ та 
ВВ ЯЖ, характеризувалась глибшими ознаками структурно-функціонального 
ремоделювання серця і судин: збільшенням кінцевого діастолічного розміру (КДР) 
(64 проти 60 та 59 мм) і кінцевого систолічного розміру (КСР) (50 проти 46 та 45 мм 
відповідно, р˂0,03), а також кінцевого діастолічного об’єму (КДО) (276 проти 242 і 
234 мл) та кінцевого систолічного об’єму (КСО) (166 проти 140 і 134 мл відповідно) 
ЛШ (р˂0,01), зростанням індексу маси міокарда лівого шлуночка (іММЛШ) (189 
проти 165 і 144 г/м2 відповідно, р˂0,02), діаметру аорти (38 проти 36 мм відповідно, 
р˂0,03), та, порівняно з групою ВВ ЯЖ, більшими лівим передсердям (ЛП) 
(49 проти 44 мм відповідно, р=0,002) та товщиною міокарда в діастолу (13 проти 
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12 мм відповідно, р=0,04), а також нижчою ФВглоб. (39 проти 44 % відповідно, 
р=0,0005). Крім того, група ВН ЯЖ, порівняно з іншими групами, відзначалась 
більшими відносними частками осіб із зниженою ФВглоб. (51,6 проти 25,6 і 16,3 % 
відповідно, р˂0,03) та важкого ступеню мітральної регургітації (25,8 проти 12,8 і 
4,7 % відповідно, р=0,009).  

Тоді як, пацієнти з ВН ФКЗ, порівняно з ВВ ФКЗ анкети MOS SF-36, 
характеризувалися більшими індексами ММЛШ (169 проти 157 г/м2 відповідно, 
р=0,02) та асинергії (1,43 проти 1,37 відповідно, р=0,03), співвідношенням 
КДО/ММЛШ (1,40 проти 1,34 мл/г відповідно, р=0,03) та нижчою ФВглоб. (39 проти 
43 % відповідно, р=0,04). Крім того, група ВН ФКЗ відрізнялась від інших груп 
порівняння більшими частками пацієнтів із важкими структурно-функціональними 
порушеннями: низької ФВглоб. (38,6 проти 35,1 та 9,4 % відповідно, р˂0,02), 
прогностично несприятливої ексцентричної гіпертрофії ЛШ (72,7 проти 48,6 та 
40,7 % відповідно, р˂0,04), важких мітральної та трикуспідальної регургітацій 
(25 проти 5,4 і 6,3 % та 13,6 проти 0 % відповідно, р˂0,04).  

Натомість, групи ПКЗ анкети MOS SF-36 відрізнялися між собою лише за 
розмірами ЛП та іММЛШ: 47 проти 44 мм та 169 проти 144 г/м2 у групах ВН та ВВ 
ПКЗ відповідно (р˂0,05). 

Аналіз плазмових концентрацій NT-proBNP у пацієнтів із ХСН залежно від 
рівня інтегральних показників ЯЖ виявив, що хворі з ВН ЯЖ за опитувальником 
MLHFQ переважають групи ВЗ та ВВ ЯЖ за величиною показника біомаркера та 
частотою реєстрації високих градацій натрійуретичного пептиду (>2130 пг/мл): 
2552 проти 1880 і 1650 пг/мл та 51,6 проти 20,5 та 11,6 % відповідно (р˂0,05). 
Аналогічна тенденція відзначалась і в групах із різним рівнем ФКЗ і ПКЗ анкети 
MOS SF-36 — пацієнти з ВН рівнями переважали хворих із ВВ рівнями як за 
медіаною показника NT-proBNP (2224 проти 1692 пг/мл та 2221 проти 1714 пг/мл 
відповідно, р˂0,05), так і за часткою відносно високих градацій біомаркера 
(36,4 проти 12,5 % та 35,4 проти 1,8 % відповідно, р˂0,05).  

Визначення ренальної функції, як однієї з прогностичних ознак несприятливих 
клінічних подій у пацієнтів із ХСН (Радченко О. М., 2013; Damman K., 2014; 
Filippatos G., 2014), виявило тенденцію до її погіршення відповідно до зниження 
рівня інтегральних показників ЯЖ. Зокрема, встановлено, що плазмовий рівень 
креатиніну мав найвищі значення серед пацієнтів із ВН рівнями ЯЖ за 
опитувальником MLHFQ та ФКЗ анкети MOS SF-36, порівняно з відповідними 
групами (112 проти 95 та 94 мкмоль/л і 110 проти 95 та 96 мкмоль/л відповідно 
р˂0,05), а також у групі з ВН ПКЗ анкети MOS SF-36, порівняно з групою ВВ ПКЗ 
(107 проти 92 мкмоль/л відповідно, р=0,04). Крім того, для ВН рівнів ЯЖ за 
опитувальником MLHFQ та ФКЗ анкети MOS SF-36 встановлений певний зв'язок зі 
зниженням показника ШКФ (56 проти 66 та 66 мл/(хв·1,73 м2) та 61 проти 67 та 
66 мл/(хв·1,73 м2) відповідно до груп порівняння, р˂0,05) та зростанням частоти 
випадків із ШКФ ≤60 мл/(хв·1,73 м2) (54,8 проти 20,5 та 20,9 % і 54,8 проти 21,6 та 
18,8 % відповідно, р˂0,04). Натомість, ВН рівень ПКЗ анкети MOS SF-36 деякою 
мірою асоціював із зростанням показника добової мікроальбумінурії (250 проти 150 
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та 125 мг/добу в групах ВЗ та ВВ ПКЗ, р˂0,04) та частки пацієнтів із 
ШКФ ≤60 мл/(хв·1,73 м2) (39,6 проти 14,7 % у групі ВВ ПКЗ, р=0,015).  

Підсумовуючи вищезазначене, слід констатувати певний асоціативний зв'язок 
параметрів фізичного функціонування, структурно-функціонального стану серця, 
нейрогуморального статусу та функціонального стану нирок із рівнем інтегральних 
показників ЯЖ пацієнтів із ХСН, визначених за анкетами MLHFQ та MOS SF-36. 
Найбільш переконлива асоціація із зазначеними показниками встановлена для рівня 
сумарного балу анкети MLHFQ та ФКЗ анкети MOS SF-36, у меншій мірі — для 
рівня ПКЗ анкети MOS SF-36. Крім того, на підставі виявленого зв’язку ВН рівнів 
інтегральних показників ЯЖ із погіршенням показників фізичного функціонування, 
зростанням випадків із зниженим функціональним резервом серцево-судинної 
системи, поглибленням структурно-функціональних змін у серці та судинах, 
збільшенням рівня нейрогуморального дисбалансу та ознак ренальної дисфункції, 
даних пацієнтів із ХСН варто розглядати як групу осіб підвищеного ризику 
небажаних клінічних подій. 

Проведений нами регресійний аналіз дозволив визначити ряд незалежних 
предикторів, які чинять найбільший вплив на рівень ЯЖ пацієнтів із ХСН. Варто 
відзначити, що частина з цих клініко-інструментальних показників вже була 
визначена як фактори ризику зниження ЯЖ пацієнтів із ХСН у дослідженнях інших 
авторів, зокрема Л. Г. Воронкова (2008), однак, окремі параметри встановлені 
вперше. Крім того, в інших дослідженнях не розраховували критичні значення за 
яких ці чинники здійснюють максимальний вплив на рівень ЯЖ. Таким чином, нами 
було з’ясовано, що основними факторами ризику ВН ЯЖ пацієнтів із ХСН за 
опитувальником MLHFQ є рівень Nt-proBNP ≥2414 пг/мл (відношення шансів подій 
(ВШП)=8,6), іММЛШ ≥190 г/м2 (ВШП=4,2), тривалість ішемічного 
анамнезу ≥12 років (ВШП=3,0), наявність постійної форми ФП (ВШП=2,9). Ризик 
ВН рівня ФКЗ анкети MOS SF-36 найбільше зростає за наявності ≥ІІІ ФК ХСН за 
NYHA (ВШП=6,3), прирості систолічного АТ на тлі фізичного навантаження 
≤18 мм рт. ст. (ВШП=3,4), ШКФ ˂60мл/(хв·1,73 м2) (ВШП=2,7) і ФВ ЛШ <39 % 
(ВШП=2,5); ВН ПКЗ анкети MOS SF-36 — при рівні Nt-proBNP >1992 пг/мл 
(ВШП=5,2), наявності постійної форми ФП (ВШП=5,4), гіперурикемії (ВШП=3,5), 
тривалості набрякового синдрому ≥4 років (ВШП=2,4), повторних інфарктах 
міокарда в анамнезі (ВПШ=3,0). Отже загалом результати аналізу дозволили 
констатувати мультифакторний вплив на рівень ЯЖ пацієнтів із ХСН. Як провідні 
незалежні предиктори рівня ЯЖ пацієнтів із ХСН, зважаючи на їхню найбільшу 
силу  впливу на вихідний параметр (ЯЖ), слід визначити рівень Nt-proBNP, ФК 
ХСН за NYHA та наявність постійної форми ФП. 

Порівняльний аналіз клінічної ефективності різних варіантів діуретичної 
терапії торасемідом у пацієнтів із ХСН упродовж 6 місяців спостереження дозволив 
з’ясувати, що на тлі ІТ ТНВ не відзначалось суттєвої динаміки зниження 
середньодобових доз діуретика на 1-му, 3-му на 6-му місяцях лікування (33,7 проти 
30,5 та 28,7 мг/добу відповідно, р˃0,05, ∆˃ -14 %). На противагу, групи ЩТ ТНВ та 
ЩТ ТМВ характеризувались прогресуючим зниженням середньодобових доз 
препарату на заданих часових проміжках (24,6 проти 20,0 і 18,2 мг/добу та 
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15,8 проти 23,9 і 21 мг/добу відповідно, р˂0,05, Δ˂-18,0 %). Іще більш переконливо 
виглядала динаміка сумарних тижневих доз торасеміду в групах лікування. Так, 
групи з щоденним режимом діуретичної терапії відзначалися чіткою тенденцією до 
зниження сумарних тижневих доз діуретика від 1-го до 6-го місяця лікування (із 
172 до 127 мг/тиж. та із 168 до 111 мг/тиж. відповідно, р˂0,007, ∆˃-25 %), тоді як на 
тлі ІТ ТНВ доза препарату зросла (з 94 до 201 мг/тиж., р˂0,0001, ∆=+1,1 раза).  

Отже загалом результати аналізу динаміки доз торасеміду свідчили на користь 
щоденного режиму прийому препарату, незалежно від форми його вивільнення, 
порівняно з ІТ. 

Оцінка індексу комфортності діуретичної терапії на 6-му місяці лікування 
виявив його найвищі значення в групі із ЩТ ТМВ (54 проти 34 у групі ІТ ТНВ, 
р=0,0004), що характеризувало цей варіант діуретичної терапія як 
«найкомфортніший» для пацієнта з ХСН. На користь кращої суб’єктивної 
переносимості діуретичної терапії ТМВ, порівняно з ТНВ, свідчать і результати 
дослідження КОМФОРТ-СН, однак в останньому, на відміну від нашого 
дослідження, аналізували лише різні форми вивільнення діуретика на тлі постійного 
прийому, а не різні режими діуретичної терапії. 

Визначення частоти повторних госпіталізацій із приводу декомпенсації ХСН у 
групах лікування впродовж 6 місяців спостереження свідчило на користь груп із ЩТ 
торасемідом, порівняно з пацієнтами, що отримували ІТ ТНВ (0,9 та 0 проти 8,8 % 
відповідно, р˂0,005). 

Порівняльний аналіз динаміки показників толерантності до фізичного 
навантаження за ПШХ свідчив про негативну тенденцію щодо зменшення подоланої 
дистанції на тлі ІТ ТНВ як на 3-му, так і на 6-му місяцях спостереження (313 проти 
301 та 289 м відповідно, р˂0,005, ∆˂-4,0 %). Натомість, у групах щоденної терапії 
відзначався приріст дистанції стрес-тесту в заданих часових межах (348 проти 373 
проти 396 м і 352 проти 376 проти 397 м відповідно, р˂0,0001, ∆˃4,0 %). Крім того, 
група з ІТ ТНВ лідирувала, порівняно з групами ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ, за частотою 
реєстрації випадків зменшення дистанції стрес-тесту на 3-му та 6-му місяцях 
лікування (57,9 проти 8,1 і 5,3 % та 65,8 проти 13,5 і 2,6 % відповідно, р˂0,0001). 
Отже, виходячи з результатів аналізу, слід відзначити, що лише щоденний режим 
діуретичної терапії торасемідом, не залежно від форми його вивільнення, асоціював 
із поліпшенням фізичного функціонування пацієнтів із ХСН. 

Характер змін ЕхоКГ-показників у групах лікування свідчив про більшу 
динаміку параметрів структурно-функціонального стану серця впродовж 6 місяців 
спостереження на тлі щоденної діуретичної терапії, ніж ІТ ТНВ. Так, у групах ЩТ 
ТНВ та ЩТ ТМВ спостерігали достовірне (р˂0,05) зменшення лінійних параметрів: 
КДР та КСР ЛШ (на 2,7 та 2,5 % і на 3,8 та 4,2 % відповідно), ЛП (на 2,2 та 3,9 % 
відповідно), правого шлуночка (на 4,1 та 3,6 % відповідно), а також іММЛШ (на 
5,3 та 6,8 % відповідно) та зростання ФВглоб. (на 13,5 та 18,6 % відповідно). Тоді як 
на тлі ІТ ТНВ позитивні зміни відзначено лише щодо зростання скоротливої 
здатності серця на 6,2 % та деякого зменшення КСР ЛШ — на 2,1 % (р˂0,05). 
Відповідно, слід констатувати більш переконливий антиремодулюючий та 
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інотропний ефект у пацієнтів із ХСН ЩТ торасемідом, не залежно від форми 
вивільнення, порівняно з ІТ ТНВ. 

Оцінка плазмової концентрації Nt-proBNP на 6-му місяці демонструвала її 
зниження у всіх групах лікування — на 3,0, 5,7 та 5,2 % відповідно (p<0,0001). 
Однак, ЩТ торасемідом характеризувалась більш позитивним впливом на показник 
нейрогуморального статусу, порівняно з ІТ ТНВ (р˂0,05). Крім того, група з 
інтермітуючим режимом лідирувала за частотою випадків зростання рівня 
біомаркера (10 проти 1 і 0 відповідно, р˂0,05). Отже слід відзначити, що ЩТ 
торасемідом, не залежно від форми вивільнення, відзначається найбільш 
позитивною дією на зниження рівня біомеханічного стресу міокарда в пацієнтів із 
ХСН.  

Вплив на електролітно-метаболічний профіль обох форм торасеміду під час 
ЩТ виявився співставним (р≥0,2). У той же час, зміни рівня К+ та Na+ на тлі ЩТ 
ТНВ та ЩТ ТМВ була достовірно (р˂0,02) меншими, ніж при ІТ ТНВ (4,6 та 
4,3 проти 6,3 % і 2,8 та 1,5 проти 7,3 % відповідно). Натомість, динаміка зниження 
рівня сечової кислоти впродовж 6 місяців спостереження в групах ЩТ була 
більшою (2,3 та 3,4 проти 0,4 % відповідно, р˂0,02). Отже в цілому отримані 
результати вказують на вищий профіль електролітно-метаболічної безпеки ЩТ 
торасемідом, порівняно з ІТ ТНВ. 

Аналіз динаміки показників функції нирок виявив позитивний вплив на 
зростання ШКФ усіх трьох досліджуваних варіантів діуретичної терапії. У групах 
лікування вона зросла на 3,0, 11,1 та 10,8 % відповідно (р˂0,05). Однак, ЩТ 
діуретиком більш суттєво впливала на динаміку ШКФ (р˂0,002). Крім того, ЩТ 
ТМВ переважала групу ІТ ТНВ за зниженням частоти випадків із 
ШКФ ˂60 мл/(хв·1,73м2) впродовж 6 місяців спостереження (р=0,01).  

Оцінка змін параметрів ЯЖ на тлі лікування показала їхній позитивний 
характер лише в групах із ЩТ торасемідом. Так, на тлі ЩТ ТНВ та ЩТ ТМВ 
відзначалось зменшення сумарного балу опитувальника MLHFQ на 15,4 та 29,7 %, а 
також зростання показника ФКЗ — на 14,6 та 22,9 % і ПКЗ анкети MOS SF-36 — на 
15,0 та 19,5 % відповідно (р<0,0001). Особливо позитивний вплив на ЯЖ відзначено 
для ЩТ ТМВ. Остання, зокрема, виявила перевагу над ІТ ТНВ щодо величини 
сумарного балу опитувальника MLHFQ (29 проти 43 балів відповідно, р=0,004) та 
ФКЗ анкети MOS SF-36 (42 проти 30 відповідно, р=0,001), а також над ЩТ ТНВ 
стосовно впливу на величину ПКЗ (66 проти 52 відповідно, р=0,01) на 6-му місяці 
лікування. Крім того, лише на тлі ЩТ ТМВ відзначено зростання частоти реєстрації 
ВВ ФКЗ та зниження випадків ВН ПКЗ анкети MOS SF-36 (р˂0,05). Отже 
результати аналізу свідчать, що лише ЩТ дозволяє реалізувати позитивний вплив 
торасеміду на ЯЖ пацієнтів із ХСН і пріоритет у цьому відношенні слід віддати 
молекулі з модифікованим вивільненням. 

Результати проведеного кореляційного аналізу зв’язків змін параметрів ЯЖ та 
різних клініко-інструментальних показників упродовж 6 місяців спостереження 
продемонстрували досить сильний зв'язок величини вихідних параметрів (ЯЖ) із 
ЩТ торасемідом (r ˃0,4 для ФКЗ та ПКЗ анкети MOS SF-36 та r ˂-0,5 для сумарного 
балу опитувальника MLHFQ, р˂0,00000), що визначає останню як пріоритетну щодо 
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впливу на показник ЯЖ. Крім того, виявлений достовірний зв'язок (р≤0,01) динаміки 
інтегральних параметрів ЯЖ із змінами величини дистанції ПШХ, показників 
функції нирок та низки ЕхоКГ-параметрів (величини КДР ЛШ, ЛП, правого 
шлуночка, іММЛШ). Отже, відповідно до отриманих результатів, показник ЯЖ є 
досить чутливим індикатором стану пацієнтів із ХСН на тлі лікування. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено наукове обґрунтування необхідності визначення рівня 
інтегральних показників якості життя у комплексній оцінці стану хворих та шляху 
підвищення ефективності діуретичної терапії набрякового синдрому в пацієнтів із 
ХСН ІІ та ІІІ ФК за NYHA (стадія С ХСН за АСС/АНА) ішемічної етіології на 
підставі вивчення паралелей між рівнем якості життя і різними клініко-
інструментальними показниками, оцінки клінічної ефективності та впливу на 
параметри якості життя різних варіантів діуретичної терапії торасемідом.  

1. У пацієнтів із ХСН відносно низький, відносно задовільний та відносно 
високий рівні якості життя за опитувальником MLHFQ складають значення 
сумарного балу ≥61, 60—41 та ≤40 відповідно; фізичного та психічного компонентів 
здоров'я анкети MOS SF-36 — показники ≤29, 30—35 і ≥36 та ≤44, 46—63 і ≥64 
відповідно. 

2. Рівні якості життя за опитувальниками MLHFQ і MOS SF-36 асоційовані з 
параметрами фізичного функціонування, структурно-функціонального стану серця, 
функції нирок та нейрогуморального статусу (рівнем Nt-proBNP) пацієнтів із ХСН. 
Найбільш переконлива асоціація з клінічними, інструментальними та 
лабораторними показниками встановлена для рівня сумарного балу опитувальника 
MLHFQ і фізичного компонента здоров'я анкети MOS SF-36, у меншій мірі ― для 
психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36. 

3. Незалежними клініко-інструментальними предикторами, що мають 
найбільший вплив на рівні інтегральних показників якості життя пацієнтів із ХСН 
слід вважати:  для сумарного балу опитувальника MLHFQ — плазмовий рівень Nt-
proBNP; для фізичного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 —  функціональний 
клас ХСН за NYHA; для психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 — в 
однаковій мірі постійну форму фібриляції передсердь та плазмовий рівень Nt-
proBNP. 

4. В осіб із ХСН тривала підтримуюча щоденна діуретична терапія 
торасемідом, не залежно від форми його вивільнення, переважає інтермітуючу 
терапію торасемідом негайного вивільнення за параметрами клінічної ефективності 
та позитивним впливом на інтегральні показники якості життя, визначені за 
анкетами MLHFQ та MOS SF-36, а також за безпечністю для електролітного 
балансу. Щоденна терапія торасемідом модифікованого вивільнення виявляє 
переваги, на відмінну від інших варіантів діуретичної терапії торасемідом, стосовно 
впливу на величину індексу комфортності, зниження частоти випадків із 
ШКФ ≤60 мл/(хв·1,73 м2), динаміку сумарного балу опитувальника MLHFQ, 
зростання частки осіб із відносно високим фізичним компонентом здоров'я і 
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зменшення частоти випадків відносно низького психічного компонента здоров'я, 
визначених за анкетою MOS SF-36. 

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Проводити комплексну оцінку стану та ефективності лікування пацієнтів із 
ХСН з урахуванням рівня інтегральних показників якості життя, визначених за 
опитувальником MLHFQ або анкетою MOS SF-36. При цьому, як відносно низький, 
відносно задовільний та відносно високий рівні якості життя за опитувальником 
MLHFQ слід вважати значення сумарного балу в межах ≥61, 60—41 та ≤40 
відповідно; фізичного та психічного компонентів здоров'я анкети MOS SF-36 — 
показники ≤29, 30—35 і ≥36 та ≤44, 46—63 і ≥64 відповідно.  

2. Розглядати пацієнтів із ХСН та відносно низькими рівнями інтегральних 
показників якості життя за опитувальником MLHFQ або анкетою MOS SF-36 як 
континґент осіб підвищеного ризику несприятливих клінічних подій на підставі 
їхньої тісної асоціації зі зниженням толерантності до фізичних навантажень, 
виснаженням функціональних резервів серцево-судинної системи, поглибленням 
ознак структурно-функціонального ремоделювання серця, зростанням рівня 
біомеханічного стресу та ознак ренальної дисфункції.  

3. Прогнозувати ризик зниження рівня якості життя пацієнтів із ХСН на 
підставі оцінки виявлених клініко-інструментальних предикторів. Так, основними 
факторами ризику відносно низького рівня якості життя за опитувальником MHFLQ 
у пацієнтів із ХСН слід вважати рівень Nt-proBNP ≥2414 пг/мл (відношення шансів 
подій (ВШП)=8,0), індекс маси міокарда лівого шлуночка ≥190 г/м2 (ВШП=4,2), 
тривалість ішемічного анамнезу ≥12 років (ВШП=3,0) та наявність постійної форми 
фібриляції передсердь (ВШП=2,9). Ризик відносно низького фізичного компонента 
здоров'я анкети MOS SF-36 найбільше зростає при наявності функціонального класу 
ХСН за NYHA˃ІІ (ВШП=6,3), реакції систолічного артеріального тиску на фізичне 
навантаження ≤18 мм рт. ст. (ВШП=3,4), величині фракції викиду лівого шлуночка 
<39 % (ВШП=2,5) та величині швидкості клубочкової фільтрації ≤60 мл/(хв·1,73 м2) 
(ВШП=2,7). Ризик відносно низького психічного компонента здоров'я анкети MOS 
SF-36 найбільший при наявності постійної форми фібриляції передсердь 
(ВШП=5,4), рівні Nt-proBNP ≥1992 пг/мл (ВШП=5,2), наявності епізоду повторного 
інфаркту в анамнезі (ВШП=3,0), а також тривалості набрякового синдрому ≥4 років 
(ВШП=2,4). 

4. У пацієнтів із ХСН для терапії набрякового синдрому на етапі тривалого 
підтримуючого лікування діуретиками надавати перевагу щоденному прийому 
торасеміду на підставі його визначених у дослідженні переваг щодо клінічної 
ефективності, впливу на показники якості життя та безпечності для електролітного 
обміну, порівняно з інтермітуючою терапією торасемідом негайного вивільнення. 

5. Розглядати щоденну терапію торасемідом модифікованого вивільнення в 
якості терапії вибору в пацієнтів із ХСН, що мають низький комплаєнс до тривалого 
лікування діуретиками, низькі вихідні рівні інтегральних показників якості життя 
або ознаки порушення функції нирок. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Савіцька Ю. В. Рівень якості життя в інтегральній оцінці стану хворих та 
обґрунтування оптимального варіанту діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів 
із хронічною серцевою недостатністю. — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.11 ― кардіологія. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ 
України», м. Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена проблемі ведення пацієнтів із ХСН II та 
III ФК за NYHA ішемічного ґенезу з маніфестованим набряковим синдромом 
(обстежено 113 осіб). Визначено, що відносно низький, відносно задовільний та 
відносно високий рівні якості життя пацієнтів із ХСН за опитувальником MLHFQ 
складають значення сумарного балу ≥61, 60—41 та ≤40 відповідно; фізичного та 
психічного компонентів здоров'я анкети MOS SF-36 — показники ≤29, 30—35 і ≥36 
та ≤44, 46—63 і ≥64 відповідно. Встановлено, що найбільш переконливий зв'язок із 
клініко-інструментальними показниками має рівень сумарного балу опитувальника 
MLHFQ та фізичного компонента здоров'я, у дещо меншій  мірі — психічного 
компонента здоров’я анкети MOS SF-36. З’ясовано перевагу щоденної терапії 
торасемідом над інтермітуючою терапією торасемідом негайного вивільнення щодо 
клінічної ефективності та впливу на показники якості життя пацієнтів із ХСН. 

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, якість життя, діуретична 
терапія, торасемід. 

  
АННОТАЦИЯ 

 

Савицкая Ю. В. Уровень качества жизни в интегральной оценке 
состояния больных и обоснование оптимального варианта диуретической 
терапии торасемидом у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. 
— Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.11 − кардиология. 

ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет МЗ 
Украины», г. Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена проблеме повышения эффективности лечения 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) на основании 
изучения параллелей между уровнем качества жизни (КЖ) и различными клинико-



17 
 

инструментальными показателями, оценки клинической эффективности и влияния 
на показатели КЖ различных режимов диуретической терапии торасемидом.  

В исследовании впервые определены разные уровни КЖ пациентов с ХСН: 
относительно низкий (ОН), относительно удовлетворительный (ОУ) и относительно 
высокий (ОВ). Так, для КЖ по опроснику MLHFQ ОН, ОУ и ОВ уровни составили 
значения суммарного балла ≥61, 60—41 и ≤40 соответственно; для физического и 
психического компонентов здоровья (ФКЗ и ПКЗ соответственно) анкеты MOS SF-
36 — показатели ≤29, 30−35 и ≥36, а также ≤44, 46−63 и ≥64 соответственно. 

Впервые проанализированы показатели теста с 6-минутной ходьбой (ТШХ), 
эхокардиографии, функции почек, плазменного уровня Nt-proBNP и электролитно-
метаболичого обмена в зависимости от уровня КЖ, на основании чего определена 
тесная ассоциативная связь ухудшения параметров физического функционирования 
пациентов, углубления структурно-функциональных изменений в сердце, роста 
уровня биомеханического стресса миокарда и ухудшения функции почек со 
снижением уровня суммарного балла опросника MLHFQ и ФКЗ анкеты MOS SF-36. 
В меньшей степени подобная связь клинико-инструментальных показателей 
установлена с уровнем ПКЗ анкеты MOS SF-36. 

В работе впервые определено, что основными факторами риска ОН КЖ 
пациентов с ХСН по опроснику MHFLQ являются уровень Nt-proBNP ≥2414 пг/мл 
(отношение шансов событий  (ОШС)=8,6), индекс массы миокарда левого 
желудочка ≥190 г/м2 (ОШС=4,2), продолжительность ишемического анамнеза 
≥12 лет (ОШС=3,0) и наличие постоянной формы фибрилляции предсердий 
(ОШС=2,9). Риск ОН ФКЗ анкеты MOS SF-36 у пациентов с ХСН больше всего 
возрастает при наличии функционального класса ХСН по NYHA ˃ІІ (ОШС=6,3), 
приросте систолического артериального давления на фоне физической нагрузки 
≤18 мм рт. ст. (ОШС=3,4), скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
˂60 мл/(мин•1,73 м2) (ОШС=2,7) и фракции выброса левого желудочка <39 % 
(ОШС=2,5); ОН ПКЗ анкеты MOS SF-36 − при уровне Nt-proBNP >1992 пг/мл 
(ОШС=5,2), наличии постоянной формы фибрилляции предсердий (ОШС=5,4), 
гиперурикемии (ОШС=3,5), отечного синдрома длительностью ≥4 лет (ОШС=2,4), 
повторных инфарктов миокарда в анамнезе (ОШС=3,0). 

Впервые проведено сравнение клинической эффективности и влияния на 
показатели КЖ пациентов с ХСН различных вариантов диуретической терапии 
торасемидом: интермиттирующей терапии торасемидом немедленного 
высвобождения (ИТ ТНВ), ежедневной терапии торасемидом немедленного 
высвобождения (ЕТ ТНВ) и ежедневной терапии торасемидом модифицированного 
высвобождения (ЕТ ТМВ). Доказано преимущество ежедневного режима 
диуретической терапии торасемидом, независимо от формы его высвобождения, над 
ИТ ТНВ относительно динамики уменьшения доз диуретика, роста толерантности к 
физическим нагрузкам по результатам ТШХ, улучшения структурно-
функциональных параметров сердца, функции почек, возростания показателей КЖ, 
снижения плазменного уровня Nt-proBNP и профиля безопасности для 
электролитного баланса. 
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 Определен приоритет ЕТ ТМВ, по сравнению с другими вариантами 
диуретической терапии торасемидом, в отношении влияния на величину индекса 
комфортности, снижение частоты регистрации случаев с СКФ ˂60 мл/(мин•1,73 м2), 
а также величину суммарного балла опросника MLHFQ, роста частоты эпизодов ОВ 
ФКЗ и уменьшения доли ОН ПКЗ анкеты MOS SF-36 на 6-м месяце лечения. 

В целом, по результатам исследования обоснована необходимость 
определения уровня КЖ по опроснику MLHFQ или анкете MOS SF-36 во время 
комплексной оценки состояния больного и способ оптимизации длительной 
поддерживающей диуретической терапии отечного синдрома у пациентов с ХСН на 
основании доказанного преимущества ежедневного режима диуретической терапии 
торасемидом, не зависимо от его формы высвобождения, над интермиттирующим 
режимом. Ежедневный режим диуретической терапии ТМВ определен как терапия 
выбора у пациентов с ХСН и низким комплаенсом к лечению диуретиками, 
сопутствующей почечной дисфункцией или низким исходным уровнем КЖ. 
Определена необходимость рассматривать пациентов с ХСН и ОН уровнем КЖ как 
группу лиц повышенного риска неблагоприятных клинических событий. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, качество жизни, 
диуретическая терапия, торасемид. 
 

ANNOTATION 
 

Savitska Yu. The level of quality of life in the integrated assessment of patients 
and justification of optimal variant of diuretic therapy of  torasemide in patients with 
chronic heart failure. — The manuscript. 

A dissertation for a Candidate's degree in specialty 14.01.11. — сardiology. 
Ivano-Frankivsk national medical university, Ivano-Frankivsk, 2018. 
The dissertation is devoted to the problem of management of patients with CHF II 

and III FC for NYHA ischemic genesis with manifested edema syndrome (113 patients 
were examined). It has been determined that relatively low, relatively satisfactory and 
relatively high quality of life of patients with CHF by MLHFQ make up a total score of 
≥61, 60―41 and ≤40, respectively; рhysical and mental health of the MOS SF-36 
questionnaire are ≤29, 30-35 and ≥36 and ≤44, 46-63 and ≥64, respectively. It was found 
that the most convincing connection with clinical and instrumental indicators has the level 
of the total score of the MHFLQ and the physical health, to a lesser extent, the mental 
health of the MOS SF-36 questionnaire. It was found that daily therapy with torasеmide is 
dominated by the intermittent therapy of immediate-release torasemide for clinical 
efficacy and impact on quality of life in patients with CHF. 

Key words: chronic heart failure, quality of life, diuretic therapy, torasemide. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРЧЕНЬ 
 

АТ ― артеріальний тиск 
ВВ — відносно високий 
ВЗ — відносно задовільний 
ВН — відносно низький 
ЕхоКГ — ехокардіографія 
іММЛШ — індекс маси міокарда лівого шлуночка  
ІТ — інтермітуюча терапія 
КДО — кінцевий діастолічний об’єм 
КДР — кінцевий діастолічний розмір 
КСО — кінцевий систолічний об’єм  
КСР — кінцевий систолічний розмір 
ЛП — ліве передсердя 
ЛШ — лівий шлуночок 
ПКЗ — психічний компонент здоров'я  
ПШХ — проба з 6-хвилинною ходьбою 
ТМВ — торасемід модифікованого вивільнення 
ТНВ — торасемід негайного вивільнення 
ХСН — хронічна серцева недостатність  
ФВ — фракція викиду 
ФК — функціональний клас 
ФКЗ — фізичний компонент здоров'я  
ФП — фібриляція передсердь 
ЩТ — щоденна терапія 
ЯЖ — якість життя 
ACC/AHA — Американський коледж кардіології/ Американська асоціація серця 
(American College of Cardiology/American Heart Association) 
CKD-EPI — the Chronic Kidney Disease — Epidemiology Collaboration 
MLHFQ — Мінесоцький опитувальник якості життя у пацієнтів із серцевою 
недостатністю (Тhe Minnesota Living with Heart failure Questionnaire) 
MOS SF-36 — скорочена форма опитувальника для оцінки загальної якості життя 
під час медичних досліджень (Medical Outcomes Study 36-Item Short Form health 
survey) 
NT-proBNP — N-термінальний фрагмент прогормону мозкового натрійуретичного 
пептиду (N-terminal of the prohormone brain natriuretic peptide) 
NYHA — Нью-Йоркська кардіологічна асоціація (New  York  Heart Association)
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