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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В Європейському Союзі кардіоваскулярні 
захворювання викликають 1,5 млн. смертей на рік і є головною причиною 
втрати років життя від передчасної смерті і значною мірою зумовлюють 
збільшення витрат служби охорони здоров’я, особливо за умов старіння 
популяції (D’Agostino R.B., 2014). Одним із першочергових завдань 
державної політики України у галузі охорони здоров’я взагалі та 
найважливішою медико-соціальною проблемою кардіології зокрема, є 
формування науково обґрунтованої стратегії щодо зниження захворюваності 
та поширеності найбільш соціально значущих хвороб серцево-судинної 
системи (ССС): атеросклерозу, артеріальної гіпертензії (АГ), ішемічної 
хвороби серця (ІХС) (Коваленко В.М., 2018). За даними Національного 
інститут кардіології імені академіка Стражеска М.Д., на сьогодні серцево-
судинна патологія поширена серед 3/4 населення України та у 2/3 випадків 
є причиною смерті, тоді як у більшості країн світу вона не перевищує 50% 
(Сіренко Ю.М., 2018; Лутай М.І., 2018; Воронков Л.Г., 2018).

Боротьба з раптовою серцевою смертю (РСС) є одним із найважливіших 
завдань сучасної системи охорони здоров’я (Дзяк Г.В., 2016). Основна 
складність у боротьбі з РСС полягає в тому, що врятувати пацієнтів, в яких 
мала місце РСС, удається дуже рідко: у США цей показник складає біля 
5%, а у світі у середньому менше 1% (Мorison L., 2013; Link M.S., 2014; 
Пархоменко О.М., 2018). РСС щорічно у світі забирає приблизно 5 млн 
людських життів (300 тис в Європі або 1 випадок на хвилину) (Guzik P., 
2014; Laidlaw D., 2014). В Україні ця цифра складає близько 40 тис. осіб на рік, 
але реальні цифри вищі у декілька разів (Залевский В.П., 2017; Іркін О.І., 2018). 
Ця патологія забирає більше людських життів, ніж інсульт, онкопатологія 
легень, молочної залози і СНІДу разом узяті (Мyerburg R., 2017; Castellanos A., 
2017; Aмосова К.М., 2018). У 40% пацієнтів РСС виникає вдома, у 80% - вона 
є незасвідченою чи уві сні (Goldberger J.J. 2013; Середюк Н.М., 2018). Коли 
йдеться про причини, то у 80% причина РСС це ІХС, 15% - кардіоміопатії, 
5% - інші причини (Haberl R., 2014; Сичов О.С., 2018). У структурі серцево-
судинної смертності порушення серцевого ритму складають майже 30% 
(Zaręba W., 2015; Шумаков В.О., 2017; Тащук В.К., 2018). Половина хворих 
на ІХС помирають раптово у результаті гострих фатальних аритмій, перш 
за все це шлуночкові тахікардії та фібриляції шлуночків (Webner D., 2014; 
Копиця Н.П., 2018). Узагалі 0,3% людей мають вроджену схильність до РСС 
(Perk J., 2014; Жарінов О.Й., 2018).

У багатьох випадках РСС є першим, але водночас фатальним проявом 
захворювання ССС, і тому основним напрямком досліджень останніх 
років у світовій кардіології є пошук маркерів ризику і шляхів ефективної 
профілактики РСС (Schneider R., 2013; Nikolopoulos S., 2014). Існуючі 
сьогодні критерії відбору для первинної профілактики РСС є недостатньо 
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ефективні (Neumann T., 2015; Целуйко В.И., 2018). До цього часу у 
переважній більшості випадків у практичній медицині в якості предиктора 
виникнення небезпечних для життя порушень серцевого ритму та РСС 
використовувався лише показник фракції викиду лівого шлуночка (ЛШ), 
але у силу його низької чутливості, електрофізіологи та кардіологи були 
зосереджені на розробці нових методів стратифікації ризику (Bauer A., 2013; 
Schmidt G., 2014). Особливо інформативним параметром для передбачення 
РСС у багатьох дослідженнях виявилася знижена варіабельність серцевого 
ритму (ВРС), що відображає втрату адекватного парасимпатичного 
захисту серця від фібриляції шлуночків (Dilaveris P., 2014; Guettler N., 
2015). Установлено, що комбінація коефіцієнта уповільнення серцевого 
ритму (DC) із показниками турбулентності серцевого ритму (ТСР) 
відображає важкий вегетативний дисбаланс і є потужним прогностичним 
фактором виникнення незворотньої фібриляції шлуночків та смертності 
після інфаркта міокарда (ІМ) (Cygankiewicz I., 2014; Gatzoulis K., 2014). 
Проведений багатофакторний аналіз показав, що комбінація патологічних 
значень TСР була найбільш сильним фактором ризику появи життєво-
небезпечних аритмій (ЖНА), як у дослідженні ЕМІАТ, так і у МРІР 
(відносний ризик 3,2 при достовірному інтервалі 95%) (Arsenos P., 2013; 
Berkowitsch A., 2014). Але найбільш потужним провісником ризику появи 
ЖНА, як засвідчило дослідження ATRAMI, було поєднання низької ВРС із 
зниженою фракцією ЛШ і порушеною чутливістю барорефлексу (Barthel P., 
2013). Відсутність чітких критеріїв оцінки ризику виникнення ЖНА та 
РСС, спровокованих модифікованими (куріння, метаболічний синдром, АГ) 
та немодифікованими факторами ризику ССЗ, диференційованих підходів 
до застосування основних методів ранньої діагностики та лікування не 
дозволяють у багатьох випадках досягнути бажаного клінічного ефекту в 
плані лікування хворих із патологією ССС (Malik M., 2014; Kantelhardt J.W., 
2014) Тому поглиблене з’ясування чинників, механізмів виникнення, 
формування, прогресування та на основі цих даних удосконалення методів 
діагностики, лікування шлуночкової екстрасистолії (ШЕ), зворотної 
фібриляції шлуночків та попередження РСС, складають актуальну і 
важливу для практичної медицини наукову проблему (Braunwald E., 2013; 
Müller A., 2014). Зареєстровані при Холтерському моніторуванні параметри, 
такі, як кількість, градація і морфологія шлуночкових аритмій, дисбаланс 
ВРС та коливання тривалості інтервалу Q-T залишаються корисними 
провісниками високого ризику при вирішенні питання про доцільність 
здійснення первинної профілактики РСС шляхом імплантації кардіовертера-
дефібрилятора чи антиаритмічної терапії (Laguna P., 2014; Baranowski R., 
2014). У зв’язку з цим важливим завданням є вдосконалення існуючих та 
пошук нових критеріїв для первинної профілактики РСС, відокремлення 
контингенту пацієнтів із підвищеним ризиком РСС, подальше визначення 
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ВСР та ТСР, може бути досить простим, неінвазивним, доступним, 
скринінговим методом – раннього виявлення пацієнтів зі схильністю до 
РСС із загальній популяції – що й стало метою даного дослідження.

Зв’язок досліджень з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних 
робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 
і є фрагментом дослідження на тему: «Розробка методів відновного 
лікування та реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику» – (№ 
держреєстрації 0112U003690). Здобувач є одним із виконавців дослідження.

Мета роботи: розробка та впровадження концепції профілактики та 
лікування фатальних ускладнень у популяції осіб із високим і дуже високим 
серцево-судинним ризиком на підставі оцінки стану варіабельності та 
турбулентності серцевого ритму.

Завдання роботи: 
1. З’ясувати особливості складових високого і дуже високого серцево-

судинного ризику у хворих із серцево-судинною патологією, їхній 
динамічний розвиток та наслідки.

2. Дослідити стан варіабельності серцевого ритму та її прогностичне 
значення та наслідки в діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень у 
хворих із постінфарктним кардіосклерозом.

3. Визначити стан варіабельності серцевого ритму та її прогностичне 
значення і наслідки в діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень в 
осіб із високим та дуже високим серцево-судинним ризиком.

4. Вивчити стан турбулентності серцевого ритму та її прогностичне 
значення та наслідки в діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень у 
хворих із постінфарктним кардіосклерозом.

5. Проаналізувати стан турбулентності серцевого ритму та її 
прогностичне значення та наслідки в діагностиці, лікуванні та профілактиці 
ускладнень в осіб із високим та дуже високим кардіоваскулярним ризиком.

 6. На основі оцінки стану варіабельності та турбулентності серцевого 
ритму, оцінити можливості медикаментозного впливу та профілактики 
фатальних ускладнень в осіб із сумарним високим та дуже високим серцево-
судинним ризиком при диференційованому застосуванні антиаритмічних 
середників.

7. Розробити та впровадити клініко-діагностичний алгоритм ведення 
хворих із високим та дуже високим кардіоваскулярним ризиком на основі 
сформованої концепції значення варіабельності та турбулентності серцевого 
ритму у такого контингенту хворих.

Об’єкт дослідження – особливості варіабельності та турбулентності 
серцевого ритму в осіб із високим і дуже високим серцево-судинним 
ризиком та хворих із постінфарктним кардіосклерозом.

Предмет дослідження – клініко-діагностичні ознаки життєво-
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небезпечних шлуночкових аритмій, предиктори та методи їхньої 
неінвазивної діагностики та лікування.

Методи дослідження: загально-клінічне обстеження хворих; 
дослідження загального аналізу крові, біохімічного аналізу крові 
(визначення рівня креатиніну, сечовини, білка, аспартатамінотрансферази 
(АсАТ) та аланінамінотрансферази (АлАТ), білірубіна, глюкози, тропоніна 
І, ліпідограма); визначення вмісту в сироватціі крові іонізованого кальцію 
і магнію; коагулограма; визначення індекса маси тіла; електрокардіографія; 
амбулаторний та добовий моніторинг артеріального тиску; ехокардіографія; 
холтерівське добове моніторування серцевого ритму; дослідження 
варіабельності та турбулентності серцевого ритму; метод уповільнення та 
прискорення серцевого ритму.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше подано теоретичне 
узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, пов’язаної з уточненням 
патогенетичних механізмів виникнення електричної нестабільності 
міокарда, яка призводить до виникнення і прогресування шлуночкової 
аритмії, фібриляції шлуночків та РСС, вдосконалення її діагностичних 
і прогностичних критеріїв, підвищенням ефективності лікування, 
профілактикою і покращенням якості життя осіб із факторами ризику 
розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) та пацієнтів із ІХС. 

Уперше сформульована концепція суть, якої полягає у вивчені нових 
і доступних в умовах клінічної практики можливостей прогнозувати 
виникнення фатальних ускладнень (фібриляція шлуночків) у хворих із 
постінфарктним кардіосклерозом та в осіб із високим і дуже високим 
серцево-судинним ризиком (ССР) на основі дослідження ВСР та ТСР, а 
також у запропонованих на цій основі нових ефективних методів лікування 
вищевказаних укладнень. Сформульована концепція, яка полягає у тому, 
що вперше обрунтовано погляд на появу та прогресування шлуночкових 
аритмій, як не однорідну групу патологічних станів, процеси становлення 
й прогресування яких визначаються характером основного захворювання 
і відрізняються окремими ланками патогенетичних механізмів та станом 
вегетативної нервової системи. Систематизовано погляди щодо визначальних 
факторів виникнення й патогенетичних механізмів становлення ССЗ у 
контексті серцево-судинного континууму. 

Уперше вивчено особливості ВСР і ТСР та їхнє прогностичне 
значення та наслідки у діагностиці, лікуванні і профілактиці ускладнень 
в осіб із високим та дуже високим ССР, та осіб із постінфарктним 
кардіосклерозом. Проведено клінічне порівняння особливостей ВСР та ТСР 
практично здорових осіб, осіб із високим та дуже високим ССР і осіб із 
постінфарктним кардіосклерозом. Вивчено особливості добового профілю 
артеріального тиску (АТ) та морфологічних особливостей серця на основі 
даних ехокардіографії (ЕхоКГ) осіб із супутньою ТСР. Константовано, 
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що ключовим механізмом становлення і прогресування ЖНА у такого 
контингенту пацієнтів є дисбаланс зазначених механізмів із порушенням 
співвідношення між симпатичними й парасимпатичними впливами. 

Уперше розроблений та впроваджений клініко-діагнотичний алгоритм 
ведення хворих із високим та дуже високим ССР на основі сформованої 
концепції значення ВСР та ТСР у такого контингенту хворих. Уперше 
з’ясовані закономірності виникнення, перебігу ЖНА, як на фоні 
традиційної, так і запропонованої терапії. Створено шкалу прогнозування 
ризику виникнення та прогресування ЖНА і РСС у хворих із високим і дуже 
високим ССР та хворих на ССЗ. Розроблено новий алгоритм діагностики 
та лікування, що враховує значення всіх основних показників ВСР та ТСР 
(параметри акселерації (То) і децелерації (Тs) синусового циклу), коефіцієнт 
уповільнення серцевого ритму (DC) у прогнозуванні виникнення ЖНА 
та РСС, що дозволяє диференціювати різні ступені напруги регуляторних 
систем людського організму.

Практична цінність дослідження. Сформовано комплекс 
необхідних діагностичних обстежень, які дають змогу практичному 
лікарю ствердити генез та попередити виникнення ЖНА. Сформульовано 
перелік прогностичних детермінант для формування групи високого 
та дуже високого ССР, розвитку та прогресування ССЗ. Запропоновано 
спосіб ранього виявлення ЖНА, шляхом проведення дослідження ВСР 
та ТСР на амбулаторно-поліклінічному етапі, що в умовах переходу на 
обслуговування за принципом сімейної медицини забезпечить ефективну 
профілактичну роботу на амбулаторно-поліклінічному етапі. Розроблені 
покази до призначення основних неінвазивних методів діагностики ЖНА.

Запропонована схема ранньої діагностики ЖНА, використання 
якої дозволяє знизити ризик появи життєво-небезпечних ускладнень та 
покращити у подальшому якість життя осіб як із наявними факторами 
ризику виникнення серцево-судинних подій (ССП), так і вже з наявними 
ССЗ. Обрунтовано необхідність диференційованого підходу до призначення 
бісопрололу (БЛ) та фосфокреатину (ФК) для хворих із ризиком виникнення 
ЖНА, залежно від характеру та стану вегетативної нервової системи. 
Встановлено критерії антиаритмічної й органопротективної ефективності 
застосування БЛ та ФК. 

Впровадження результатів дослідження. Результати наукового 
дослідження впроваджені у лікувальний і діагностичний процес 
комунального закладу «Івано-Франківський обласний клінічний 
кардіологічний центр» (затв. 02.04.2018), кардіологічних та терапевтичних 
відділень, амбулаторно-поліклінічних закладів Івано-Франківської області, 
комунального закладу «Сумський обласний кардіологічний диспансер» (затв. 
20.01.2018), комунальному закладі «Вінницький регіональний лікувально-
діагностичний центр серцево-судинної патології» (затв. 06.06.2018), 
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комунальному закладі «Лікарня швидкої допомоги м.Чернівці» (затв. 
30.01.2018), навчально-науковому медичному комплексі «Університетська 
клініка» Харківського національного медичного університету (затв. 
23.01.2018), комунальному закладі «Львівський обласний центр екстреної 
допомоги та медицини катастроф» (затв. 06.05.2018), комунальному 
закладі «Івано-Франківський обласний центр екстреної допомоги та 
медицини катастроф» (затв. 06.05.2018), що підтверджено відповідними 
актами впровадження. Теоретичні положення та практичні рекомендації 
дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрі 
внутрішньої медицини №2 та медсестринства, кафедрі терапії та сімейної 
медицини факультету післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університету» (затв. 02.04.2018), у відділенні 
ішемічної хвороби серця і відділенні профілактики та лікування невідкладних 
станів ДУ «Національний Інститут імені академіка Малої Л.Т. Національної 
академії медичних наук України» (затв. 23.01.2018), кафедри внутрішньої 
медицини №3 Вінницького національного медичного університету імені 
М.І. Пирогова (затв. 06.06.2018).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науковою працею 
здобувача. Здобувачем самостійно проведено аналіз наукової літератури 
за даною тематикою, обрано напрямок дослідження, окреслено проблему, 
яка потребує вирішення, обрунтовано мету та завдання, визначено 
об’єм та методи дослідження, здійснено підбір і розподіл отриманих 
даних, виконано статистичну обробку результатів дослідження. Автором 
самостійно проведено аналіз та узагальнення результатів, сформовано 
висновки та практичні рекомендації, проведено підготовку наукових даних 
до публікацій, написано й остаточно оформлено всі розділи дисертаційної 
роботи, упроваджено практичні рекомендації у лікувальну практику та 
навчальний процес закладів охорони здоров’я та вищих навчальних закладів 
України. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, участь автора 
є визначальною і полягає у проведенні літературного пошуку, клінічних, 
лабораторних та інструментальних досліджень, статистичній обробці й 
аналізі отриманих результатів, формулюванні висновків. 

Апробація роботи. Основні результати дисертації були представлені 
та обговорені на Х, XVI, XVII, XVIIІ Національних конгресах кардіологів 
України (2009, 2016, 2017, 2018 роки, м. Київ), на міжнародній науково-
практичній конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики 
та лікування захворювань внутрішніх органі» ( присвяченій пам’яті академіка 
НАМН України Є.М. Нейка» (м. Івано-Франківськ 2016 рік), Х міжнародній 
міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти 
збереження здоров’я людини» (м. Ужгород 2017), міжнародній науково-
практичні конференції «Різноманітні підходи у лікуванні судинної патології. 
Практичний досвід» (м. Болонья, Італія, 2017 рік), «Різноманітні підходи в 



7

лікуванні судинної патології. Практичний досвід. Новітні маркери прогнозу 
життєво-небезпечних станів у кардіології, методи фармакологічного впливу 
та корекції у світлі сучасної медицини» (м. Неаполь, Італія, 2018 рік), 
переривистих курсах та курсах тематичного удосконалення кардіологів, 
терапевтів, сімейних лікарів, лікарів невідкладної медицини, лікарів-
інтенсивістів, анестезіологів Івано-Франківської області в 2009-2018 роках. 

Публікація результатів досліджень. За матеріалами дисертації 
опубліковано 35 праць, із них 24 статті (18 статей одноосібних, 5 – статей 
в іноземних журналах, 2 статті, які індексуються в бібліографічній та 
реферативній базі даних WEB OF SCIENCE, SciVerseScopus), 10 – у 
збірниках матеріалів і тез з’їздів, симпозіумів, конференцій, на основі даних 
наукової роботи отримано авторське право на твір «Шкала прогнозування 
раптової серцевої смерті ( шкала ПРС) або Sudden Death Forecast scale (SDF 
scale)» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76501, від 
01.02.2018). Запозичень ідей або розробок співавторів здобувачем не було.

Обсяг та структура дисертації. Повний обсяг дисертації становить 
415 сторінок, основний текст роботи викладений на 303 сторінках, 
ілюстрований 68 таблицями, 10 малюнками та складається зі вступу, 
5 розділів (огляд літератури, матеріали й методи, 3 розділів власних 
досліджень), аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 
практичних рекомендацій. Покажчик літератури містить 369 джерел, із яких 
167 джерел іноземною мовою.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Робота ґрунтується на результатах 
обстеження 4214 пацієнтів у віці від 35 до 85 років, котрим було проведено 
холтерівське добове моніторування серцевого ритму, з яких у 921 пацієнта було 
виявлено ТСР. Із цієї загальної кількості осіб було вибрано для проведення 
рандомізованого сліпого дослідження 465 пацієнтів (287 чоловіків і 178 
жінок) для встановлення ролі ВСР у серцево-судинному континуумі і 260 
пацієнтів (162 чоловіка і 98 жінок) для дослідження ролі ТСР у прогресуванні 
і формуванні РСС у серцево-судинному континуумі. Середній вік пацієнтів 
складав (63,3 ± 9,11) років. По віку розподіл був наступним – осіб до 59 років 
(особи молодого та середнього віку) було 64,1%, осіб віком 60 років і вище 
(особи похилого та старечого віку) - 35,9 %.

Пацієнти були поділені на групи: 1-а - пацієнти з ІХС (кардіосклероз 
постінфарктний), без супутніх факторів ризику виникнення ССЗ, таких, як: 
куріння, метаболічний синдром, АГ. У цю групу входило 235 пацієнта (140 
чоловіків та 95 жінки) – 72 (38 чоловіків та 34 жінки) з ознаками ТСР та 163 
без ознак ТСР ( 102 чоловіка та 61 жінка). 

2-а група - особи з дуже високим ССР за шкалою SCORE (курці). У цій 
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групі було 154 пацієнти (89 чоловіків та 65 жінок), 69 осіб (37 чоловіків та 
32 жінки) з ТСР і 85 (52 чоловіка та 33 жінки) – без ТСР. 

3-а група – пацієнти з високим ССР за шкалою SCORE (особи із АГ). 
У цій групі було 187 пацієнтів (90 чоловіків та 97 жінок), із них у 69 осіб 
(27 чоловіків та 42 жінок) була зафіксована ТСР і відповідно у 118 осіб (63 
чоловіки та 55 жінок) – не було ТСР. 

У контрольну групу (4-а група) увійшло 149 осіб, у підгрупу без ТСР 
увійшло 99 практично здорових осіб (40 чоловік і 59 жінок) і у підгрупі по 
дослідженню ТСР – 50 осіб (25 чоловіків і 25 жінок). 

Пацієнти дослідних груп, у свою чергу, були поділені на підгрупи (в) і 
(т). Абревіатура (в) – означає, що у цих пацієнтів не спостерігалося порушень 
серцевого ритму за типом шлуночкової аритмії і відповідно у них не було 
наявної ТСР. У пацієнтів із цих підгруп було визначено лише показники ВСР. 
Абревіатурою (т) було проведено маркування груп осіб із наявною ТСР. У 
цих осіб була ШЕ різного ступеня градації і визначали показники акселерації 
та децелерації ТСР і показники ВСР. У дослідження не включались хворі 
з супутніми ураженнями міокарда (гострим коронарним синдромом із 
елевацією та без елевації сегмента SТ, вторинною АГ, постійною формою 
фібриляції чи тріпотіння передсердь), автоімунними, гематологічними 
захворюваннями, психічними розладами, з ендокринною патологією, хворі 
з гострою нирковою та печінковою недостатністю, агонуючі та онкологічні 
хворі, вагітні, спортсмени та особи з дуже розвинутою мускулатурою (щоб 
не було спотворення результатів індекса маси тіла).

Під час першого візиту проводили збір анамнезу захворювання, повний 
огляд хворого за системами, визначали масу тіла пацієнта та вираховували 
індекс маси тіла. Із метою отримання згоди на участь у дослідженні кожного 
хворого було ознайомлено з його метою, переліком необхідних обстежень, 
за даними анамнезу детально визначалися фактори ризику розвитку ССЗ 
у пацієнта. Після підписання інформованої згоди пацієнту на цьому етапі 
проводились 24-годинне моніторування АТ та добове дослідження ВСР та 
ТСР, вимірювання АТ, ЕхоКГ. Крім того, проводився забір проб крові і сечі 
для проведення лабораторних досліджень. У випадку наявної АГ, ІХС вже 
на даному етапі дослідження розпочинали патогенетичну чи симптоматичну 
терапію. Під час другого (через 1 місяць) та третього етапів (довготривало, 
упродовж 7 років) роботи проводився контроль за станом серцево-судинної 
системи, повторне дослідження ВСР та ТСР. 

Хворим на ІХС (кардіосклероз постінфарктний) із ТСР до стандатної 
схеми лікування (аспірин у дозі 100 мг 1 раз на добу на ніч, розувастатин 
у дозі 20 мг 1 раз в добу на ніч, раміприл у дозі 2,5 мг один раз на добу) 
додавали ß1-селективний адреноблокатор БЛ («Бісопролол-KRKA» 
виробництва фармакологічної компанії KRKA, Словенія) та ФК («Неотон» 
виробництва фамакологічної компанії «Альфа Васерман С.п.А.», Італія). 
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За обраним підходом до лікування було сформовано дві підгрупи по 35 
осіб у кожній – одна підгрупа отримувала БЛ, інша комбінацію БЛ та ФК. 
Добова доза БЛ становила (5±2,5) мг, курс лікування ФК складав 1 г в добу 
внутрішньовенно впродовж 14 діб. 

Діагноз «ішемічна хвороба серця» виставлявся, згідно з вимогами та 
рекомендаціями Українського товариства кардіологів та Європейського 
товариства кардіологів (2018 рік). Діагноз «артеріальна гіпертензія» 
верифікували, ураховуючи типову клінічну картину, дані щоденного 
вимірювання АТ, добового моніторування АТ згідно з чинними вимогами. 
Верифікація факторів ризику ССЗ проводилася згідно з Європейськими 
рекомендаціями щодо попередження ССЗ (ЕUROPEAN GUIDELINES 
ON CVD PREVENTION. Committee for Practice Guidelines to improve the 
quality of clinical practice and patient care in Europe 2018) із застосуванням 
європейської шкали SCORE і відповідно до рекомендацій Європейської та 
Української Асоціацій кардіологів (2018). 

Дослідження ВСР проводили за допомогою систем добового 
дослідження ВСР та ТСР “CardioSens 2008”, “CardioSens + V3.0” та 
“CardioSens CS” («МЕДІКА-ХАІ», Харків, Україна). Усі методи та 
показники ВСР, які були використані у роботі, рекомендовані робочою 
групою Європейського товариства кардіологів і Північноамериканського 
товариства кардіостимуляції й електрофізіології (2012). При аналізі ВСР 
використовувався просторово-спектральний метод. У процесі дослідження 
ТСР визначали початок турбулентності (turbulence onset) (ТО) та нахил 
турбулентності (turbulence slope) (TS). Оцінку критеріїв прискорення 
(AC) й уповільнення (DC) ритму серця проводили за допомогою 
програми, написаної в середовищі Matlab 7.0 (PRSA алгоритм доступний 
для некомерційного використовування від www.prsa.eu), затверджений 
International Society for Holter and Nonivasive Electrophysiology Consensus та 
American Heart Association/American College of Cardiology Foundation/Heart 
Rhythm Society Scienti c у 2008 році. 

ДМАТ виконували з допомогою прилада ABPМ-04 “Meditec” 
(Угорщина), який відповідав світовим стандартам [ААМІ/ANSI (США) та 
BHS (Великобританія)]. 

Ехокардіографія проводилась на УЗД-апаратах «Philips HD» 
(Нідерланди) та «APLIO 420» (САNON, Японія). Визначали розмір лівого 
передсердя, розмір ЛШ у систолу і діастолу, кінцевий систолічний і 
діастолічний розмір, товщину міжшлуночкової перетинки і задньої стінки 
ЛШ у систолу і діастолу, розраховували фракцію викиду (ФВ) ЛШ, ударний 
об’єм, кінцевий діастолічний об’єм (КДО), кінцевий систолічний об’єм 
(КСО).

Рівень іонізованого кальцію та магнію у сироватці крові визначали 
турбідиметричним методом без депротеінування за допомогою наборів 
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«Філісіт-Діагностика» та 3-228, Liquick Cor-MG (Сormay, Польща) 
відповідно. Загальний, біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, 
загальний білок, білірубін), ліпідний спектр крові (загальний холестерин, 
тригліцериди та холестерин ліпопротеїдів високої та низької щільності), 
коагулограмму визначали фотоколориметричним методом у модифікації 
Libermann-Burchard із використанням наборів реактивів «Ольвекс 
Діагностикум» (Україна) на обладнанні «BIOCHEN» у лабораторії «Louis 
Pasteur. Prima Med».

На підставі оцінки стану ВСР та ТСР, величини коефіцієнта сповільнення 
серцевого ритму - deceleration capacity (DC) та довжини інтервалу Q-T разом із 
науковцями Національного Аерокосмічного Університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» (акад. Зеленський О.О., проф. 
Шульгін В.І., к.тех.н. Наседкін К.В., м.н.с. Печенін О.В, Федотенко В.В.) 
було створено програмне забезпечення щодо розрахунку шкали ризику 
виникнення та прогресування ЖНА та РСС у хворих із високим та дуже 
високим ССР та хворих на ССЗ – Шкалу прогнозування раптової серцевої 
смерті (шкала ПРС) або Sudden Death Forecast scale (SDF scale). При 
створені шкали базувалися на рекомендаціях, протоколах, стандартах 
розроблених International Society for Holter and Nonivasive Electrophysiology 
Consensus (2018), American Heart Association/American College of Cardiology 
Foundation/Heart Rhythm Society Scienti c Statement on noninvasive risk 
strati cation techniques for identifying patients at risk for sudden cardiac 
death (2018), Heart rate vareability. Standarts of measurement, physiologycal 
interpretation and clinical use. Task Forse of European Society of Cardiology 
and The North American Society of Pacing and Electrophysiology (2018), 
International Society for Holter and Nonivasive Electrophysiology Consensus та 
American Heart Association/American College of Cardiology Foundation/Heart 
Rhythm Society Scienti c у 2018 роках та результатах власних досліджень. 

Усі дані роботи були опрацювані за допомогою пакета прикладних і 
статистичних програм STATISTICA 10. Для всіх показників розраховували 
значення середньої арифметичної вибірки (М), її дисперсії та помилки 
середньої (m). Для виявлення вірогідності відмінностей результатів 
досліджень визначали коефіцієнт Стьюдента (t), після чого визначали 
ймовірність відмінності вибірок (р) і довірчий інтервал середньої за 
таблицями розподілу Стьюдента. Вірогідними вважали значення, для яких 
p<0,05. Для встановлення взаємозв’язку між параметричними показниками 
визначали коефіцієнт кореляції Пірсона (rxy). 

Результати та їх обговорення. Встановлено, що найбільше 
розповсюдження ШЕ та ТСР було зафіксоване в 2-ї групи, тобто серед 
пацієнтів із дуже високим ССР, де воно складало 44,8%, що на 37% переважало 
ніж у контрольній групі (p<0,01). Найнижчим було розповсюдження ТСР в 
осіб із постінфарктним кардіосклерозом і складало 30,34%, що пов’язане з 
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ранньою діагностикою порушень серцевого ритму на етапі стаціонарного 
лікування ІХС і відповідно з підбором антиаритмічних середників. В осіб 
із високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE розповсюдження 
ТСР складало 36,9%. У результаті порівняння з контрольною групою лише 
в 2-й групі було встановлено достовірно вищу різницю в розповсюдженні 
даного порушення серцевого ритму (p<0,01). У кожної третьої практично 
здорової особи, за даними добового моніторування ВСР та ТСР, реєструється 
ШЕ. Найвищий рівень розповсюдження політопної екстрасистолії був 
зафіксований серед осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком за 
шкалою SCORE, що складало 69,57% і на 21,7% перевищував контрольну 
групу (p<0,01), найнижчий рівень був серед осіб із високим ССР за 
шкалою SCORE і складав 43,5%. В осіб із уже наявною патологією 
ССС (кардіосклероз постінфарктний) більше як у половини пацієнтів 
спостерігалося одночасно як ШЕ, так і надшлуночкова екстрасистолія. 
Достовірна різниця у розповсюдженні одночасно ШЕ та надшлуночкової 
екстрасистолії, у порівнянні з контрольною групою була встановлена в осіб 
з дуже ССР за шкалою SCORE (p<0,01). У 57,14% випадках у практично 
здорових осіб, за даними добового моніторування ВСР та ТСР, реєструється 
одночасно поєднання двох видів аритмій. Як було вказано, що під час 
підрахунку ССР за шкалою SCORE у групу з дуже високим ССР на відміну 
від високого входили особи, що палили тютюн - можна ствержувати, що 
паління як фактор ризику виникнення ССЗ достовірно збільшує частоту 
появи політопного порушення серцевого ритму, так і зокрема сприяє 
достовірно вищому поширенню ШЕ (p<0,01). Серед осіб із цієї групи 
спостерігали найвищий відсоток несприятливих ШЕ (26,62%), як ранньої 
ШЕ, так і групової, і він був достовірно вищим, у 2 рази у порівнянні з 
практично здоровими особами (p<0,001), а сама їхня наявність і є тим 
високим предиктором виникнення незворотної фібриляції шлуночків та 
РСС.  

Аналізуючи особливості величини показників ТСР (параметри початок 
та нахил) серед осіб із наявним ССЗ (постінфарктний кардіосклероз) та 
наявними факторами ризику CCP за шкалою SCORE, було встановлено, що 
показник ТО був вищим від контролю в осіб із дуже високим ССР за шкалою 
SCORE, але достовірної різниці не було встановлено (p>0,05). Показник TS 
у всіх групах був у межах верхньої допустимої норми. Жодних особливостей 
величини почащення синусового ритму зразу після ШЕ, чи це інтенсивності 
сповільнення синусового ритму, яке настає за його почащенням у практично 
здорових осіб, чи осіб із наявним ССЗ, наявними факторами ризику не було. 
Проведено аналіз щодо розподілу осіб, по небезпеці виникнення життєво-
небезпечних ектопій (параметри ТO, ТS - у межах норми, нижче від норми, 
та суттєво нижче від норми). Найвищий відсоток осіб із суттєво нижчими 
показниками TO, TS був у групі осіб із високим кардіоваскулярним ризиком 
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і склав 62,32%. Найбільший сумарний відсоток осіб в яких є зміни з боку 
ТСР, то це особи з дуже високим ССР – а саме у 13,04%, серед осіб із 
постінфарктиним кардіосклерозом ця цифра складала 11,11%, а в 3 групі 
– 7,25%. Сумарне відхилення показників ТСР серед осіб 1–ї і 2-ї груп 
достовірно не різнилися (p>0,05). Було встановленно, що серед практично 
здорових осіб кожна четверта особа має відхилення з боку показників ТСР. 
Згідно з даними дослідження – у 6% практично здорових осіб наявне суттєве 
відхилення в параметрах акселерації чи децелерації ТСР і відповідно 
високий ризик РСС. 

Проведеня ретроспективного аналізу щодо зв’язку наявності ТСР 
та летальності за період 2007-2014 роки показав, що з 260 осіб із ТСР, 
включених у дослідження, у 25 пацієнтів був підвищений рівень акселераціі 
та децеларіції серцевого ритму до дуже високого рівня, 7 із них померли 
внутрішньогоспітально, це в абсолютних цифрах, а у відносних – 28,0%.

Наявність ТСР немає достовірного впливу на зміни в концентрації 
формених елементів крові організму людини (p>0,05). В осіб із ТСР не існує 
особливостей у рівні сечовини, креатиніна, білка, білірубіна, АсАТ, АлАТ, 
α – амілази та показників ліпідного обміну – холестерина, ліпопротеїдів 
низької та високої щільності, тригліцеридів у порівнянні з особами без 
ТСР. Достовірної різниці у показниках коагулограми обстежених груп і 
контрольної групи не було, лише в осіб із постінфарктним кардіосклерозом – 
гематокрит був достовірно нижчим (p<0,01), що пов’язане, на нашу думку, 
з систематичним прийомом антитромбоцитарних середників в якості 
профілактики прогресування ІХС. Можна константувати факт, що ТСР не 
впливає на явище гемостазу людини.

Проведено дослідження визначення рівня кальцію та магнію у крові 
осіб із і без ТСР. У групі осіб із ІХС та у групі із високим ССР у порівнянні 
з контрольною групою рівень іонів кальцію та магнію був не достовірно 
вищим (p>0,05). У групі осіб із дуже високим ССР рівень іонів кальцію 
був достовірно (р<0,01) нижчим і складав (2,16±0,03) ммоль/л, а магнію 
з аналогічною достовірністю (р<0,01) вищим – (1,05±0,03) ммоль/л у 
порівнянні з практично здоровими особами.

Аналізуючи показники ЕхоКГ обстежених осіб без ТСР, встановлено, 
що достовірної різниці між показниками ЕхоКГ практично здорових осіб 
та осіб із наявними факторами ризику розвитку ССП чи вже наявною ІХС 
не було, хоч по кожному показнику не достовірна  різниця все ж таки була 
(p>0,05). Кінцевий систолічний резерв, у всіх обстежених групах, цей 
показник був вищим від норми (p>0,05). Найбільшим він був серед осіб із 
високим фактором ризику розвитку ССЗ за шкалою SCORE, найнижчим 
– серед осіб із дуже високим фактором ризику розвитку ССЗ за шкалою 
SCORE. Розмір мішлуночкової перетинки у фазу систоли - всіх групах він 
був вищим від норми з різною девіацією, так у 3 групі на 23,75% (1,31±0,13) 
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мм, а у 2 групі – 22,5% (1,3±0,19) мм (p>0,05). Що стосується цього розміру 
у фазу діастоли, то лише в осіб із дуже високим фактором ризику розвитку 
ССЗ за шкалою SCORE він був недостовірно вищим від норми – (1,2±0,29) 
мм (p>0,05). Серед осіб із перенесеним ІМ цей показник був практично 
однаковим, як і у контрольній групі, і незначно вищим в осіб із високим та 
дуже високим ССР за шкалою SCORE (p>0,05). 

Якщо в осіб без наявної ТСР достовірної різниці між показниками 
ЕхоКГ практично здорових осіб і осіб із наявними факторами ризику 
розвитку ССЗ чи вже наявною ІХС не було встановлено, то з наявною ТСР 
було зафіксовано достовірні відмінності. Кінцевий систолічний резерв - у 
всіх обстежених групах цей показник був недостовірно нижчим від норми 
(p>0,05). Розмір мішлуночкової перетинки у фазу систоли у всіх групах був 
вищим від норми з різною девіацією, і різниця у величині цього показника 
була достовірною (p<0,01). Розмір мішлуночкової перетинки у фазу 
діастоли, лише в осіб із дуже високим фактором ризику розвитку ССЗ за 
шкалою SCORE він був достовірно вищим від контролю (1,23±0,29) мм і ця 
різниця складала – 44,7% (p<0,01). Ударний об’єм (УО) серця у контрольній 
групі та серед осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком був вищим 
від норми (p>0,05). В осіб 1-ї та 2–ї груп УО був недостовірно нижче 
фізіологічних норм (p>0,05). При порівнянні з контрольною групою, то УО 
в обстежених групах був недостовірно нижчим (p>0,05). Фракція викиду, 
під час порівняння з контрольною групою значних особливостей не було 
встановлено. Розмір задньої стінки лівого шлуночка (ЛШ) у фазу діастоли у 
всіх обстежених групах був недостовірно вищим від контролю (p>0,05). Під 
час порівняння розміру задньої стінки ЛШ у фазу систоли з контрольною 
групою цей показник був достовірно вищим у всіх трьох групах (р < 0,01). 
Кінцевий діастолічний резерв - був найменшим у 3-й групі, а найвищим 
- у контрольній групі. Із представлених даних можна зробити висновок 
про те, що достовірної різниці у показниках ЕхоКГ осіб із постінфарктним 
кардіосклерозом і факторами ризику за системою SCORE та супутньою 
ТСР було встановлено у величині міжшлуночкової перетинки в систолу, а в 
осіб із високим ССР і в діастолу, також у розмірі задньої стінки ЛШ – по цих 
показниках в осіб із факторами ризику розвитку ССП за шкалою SCORE був 
збільшений, а ударний об’єм серця достовірно знижений (p<0,01). В осіб 
із явищем ТСР у систолу товщина міжшлуночкової перетинки достовірно 
потовщується (p<0,01), у порівнянні з особами без даного явища, і якщо в 
групі практично здорових осіб, і в групі високого ризику ССЗ ця різниця 
була ідентичною, то в групі осіб із дуже високим ризиком серцево- судинних 
подій за шкалою SCORE вже набула значення 21,3%, і найбільше ця різниця 
спостерігається в осіб із перенесеним у минулому інфарктом міокарда - 
50,58% (p<0,01). Підсумовуючи вищевказані дані, можна стверджувати що 
в осіб із наявною ТСР на відміну від осіб без даного явища існують зміни 
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архітектоніки міокарда. 
Аналіз ДМАТ показав, що у практично здорових осіб із ТСР у 

порівнянні з особами без ТСР достовірно вищим є показник добового 
індекса (15,83+1,66) % і достовірно нижчим є показники часового індекса 
(7,83+2,27) % та індекса площі СрАТ (10,0+2,83) мм.рт.ст-год/добу (р<0,01). 
Окремо за систолічним чи діастолічним компонентом АТ – достовірної 
різниці між групами не було встановлено (p>0,05). У практично здорових 
ТСР асоціюється з більш піковим характером підняття АТ, що саме по собі 
є досить несприятливим явищем у плані прогнозування загрозливих життю 
людини ускладнень. В осіб із ІХС показники ДМАТ в осіб із та без ТСР 
достовірно не різнилися (p>0,05). Під час аналізу показників ДМАТ в осіб 
із дуже високим ССР та з ТСР було встановлено наступну особливість – 
для цих осіб притаманно достовірно вищий середній діастолічний АТ 
(91,81+2,28) мм.рт.ст, та індекс площі діастолічного АТ (9,45+3,05) мм.рт.ст-
год/добу (р<0,01). В осіб із високим кардіоваскулярним ризиком з і без ТСР 
достовірно вищим був індекс площі діастолічного АТ (11,45+3,01) мм.рт.
ст-год/добу (р<0,01) і це відповідно вплинуло на величину індекса площі 
середнього АТ, яка теж була достовірно вищою (17,75+1,52) мм.рт.ст-год/
добу (р<0,01). Для всіх осіб із ТСР характерно у продовж доби підйоми 
діастолічного АТ.

Під час аналізу спектральних, статистичних показників ВСР практично 
здорових людей без ТСР було встановлено, що у денний період рівень 
ТР (3568 ±240,41) mc2 та SI (40,77±2,88) були високими і зазначалася 
перевага активності підкоркового симпатичного нервового центру над 
периферійною складовою, що вказує на підсвідомий високий рівень 
стресогенності не тільки в осіб із наявними ССЗ чи факторами ризику до 
них, але у практично здорових. Під час аналізу потужності LF (823,0±65,67) 
mc2 і VLF (1445,48±101,17) mc2 зазначалось, що активність симпатичного 
контуру пов’язана з високою психоемоційною напругою і функціональним 
станом кори головного мозку. ІC залишався високим упродовж усієї доби 
(11,40±0,75). У пасивний період доби у практично здорових осіб зростає 
величина TP (до 4009, 57±306,33) mc2, яка збільшилася при порівнянні з 
активним періодом, що вказує на зменшення стресогенності і зменшення 
ментального стресу (р<0,01). Співвідношення середніх значень LF і HF 
компонентів зменшилось із 4,05±0,45 до 2,87±0,17, але все рівно відмічалась 
перевага активності симпатичної складової над парасимпатичною. Рівень 
високої психоемоційної напруги (SI) і у нічний час залишався високим - 
(40,31±4,67). Можна ствержувати, що у денний період для практично 
здорових осіб характерна гіперсимпатикотонія, пов’язана з високою 
психоемоційною напругою, у регуляції переважає активність центрального 
контуру регуляції над автономними, активність симпатичної ланки 
залишається високою і у пасивний період доби. 
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Під час обстеження ВСР в осіб із ІХС без ТСР (1в група), було 
встановлено – величина інтервалу складала Q-T (379,07±2,94) mc і Q-Tc Q-Tc 
= (410,43±2,64). В активний період доби ТР був високим – (3755,91±310,41) 
mc2. Під час аналізу співвідношення середніх значень LF і VLF компонентів 
зазначалася перевага активності підкоркового симпатичного нервового 
центру. ІC був зміщений у бік центральних ланок, у пасивний період 
відбувалося його фізіологічне зниженням від рівня (11,02±0,62) до 
(9,02±0,50). У пасивний період доби в осіб із ІХС відбувається зростання 
величини ТР до (4449,98±366,69) mc2. Рівень високої психоемоційної 
напруги в нічний час залишався високим (VLF – (1946,98 ±122,22) mc2). Для 
осіб із постінфаркним кардіосклерозом характерна гіперсимпатикотонія 
(LF/HF - 3,88±0,18), пов’язана з високою психоемоційною напругою, і в 
регуляції переважає активність автономних над центральними механізмами 
(ІС - 11,02±0,62). Рівень ТР серед усіх обстежених груп був найвищим 
за рахунок високої активності симпатичної ланки регуляції (переважно 
сегментарних відділів), і ця тенденція характерна як в активний, так і в 
пасивний період доби (р<0,01). 

Під час обстеження ВСР в осіб із дуже високим ССР без ТСР було 
встановлено, що інтервали Q-T і Q-Tc були у межах фізіологічної норми, 
але у порівнянні з особами з інших груп він був найменшим - (Q-T = 
(371,74±2,61) mc, а Q-Tc = (405,91±2,37) mc). В осіб із дуже високим ССР 
у денний період доби ТР ВСР була високою (3636,43±207,74) mc2. SI був 
нижчим від контролю (38,50±2,55). Під час аналізу потужності LF і дуже 
VLF зазначалось, що активність симпатичного контуру пов’язана з високою 
психоемоційною напругою і вказує про високий функціональний стан 
кори головного мозку. У пасивний період доби відбувається зниження 
величини TP (3155,26±189,97) mc2. Рівень психоемоційної напруги у 
нічний час залишався високим (SI- 49,62±3,19). Індекс централізації був у 
межах фізіологічних констант (11,48±0,62). Для осіб із дуже високим ССР 
характерна гіперсимпатикотонія, яка пов’язана з високою психоемоційною 
напругою, і також у регуляції переважає активність автономних над 
центральними механізмами.

Під час дослідження ВСР в осіб із високим CCP без ТСР величина 
інтервалу Q-T і Q-Tc в осіб цієї групи протягом доби були (383,85±2,64) 
mc та (413,53±2,40) mc відповідно. Рівень показників ТР (3104,99±224,97) 
mc2 та SI (49,86±3,94) були помірними. Показник SI був найвищим як в 
активний, так і у пасивний період, у порівнянні з усіма групами хворих 
(р<0,01). Для осіб із AГ у денний період характерна гіперсимпатикотонія 
(LF/HF - 3,11±0,13), пов’язана з високою психоемоційною напругою і 
також у регуляції переважає активність автономних над центральними 
механізмами регуляції (ІС - 10,84±0,55). У пасивний період доби зростання 
ТР було не суттєвим і складало 15,56% у порівнянні з денним періодом. 
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Співвідношення середніх значень низькочастотного і високочастотного 
компонентів ВСР (LF/HF- 2,66 ±0,21) залишалося у межах симпатикотонії 
і була найвищим з усіх груп (р<0,01). Рівень VLF у нічний час залишався 
високим (1596,7±164,93) mc2. ІС був у межах фізіологічних констант і був 
найнижчим із усіх груп – (8,81±0,64). В осіб із високим ССР встановлена 
помірна величина ТР протягом усієї доби, висока активність симпатичної 
ланки, яка залишається високою, як в активний так і у пасивний період доби. 
Значного зниження активності симпатичної ланки вегетативної нервової 
системи у пасивний період доби не відбулось. 

Під час порівняльного аналізу показників ВСР пацієнтів із ІХС без 
супутньої ТСР із показниками практично здорових осіб було встановлено, 
що у пацієнтів із цієї групи довжина інтервалу Q-T була не достовірно 
меншою ніж у контрольній групі (p>0,05). ІS в активний період був 
практично ідентичним, а от у пасивний період була зафіксована достовірно 
вища різниця у порівнянні з практично здоровими особами (р<0,01). 
Можна стверджувати, що в осіб із перенесеним у минулому ІМ у нічний 
час є висока порогова стресогенність, яка і призводить до появи ССП. 
Величина ТР була вищою в осіб із 1в групи як в активний період доби, так 
і в пасивний, і це відбулося за рахунок вищих абсолютних показників усіх 
спектрів, достовірної різниці окремо у величині кожного з показників не 
було встановлено (p>0,05). ІС не різнилося між групами. В осіб із 1в групи 
відносна активність парасимпатичної ланки у пасивний період доби була 
достовірно вищою ніж у практично здорових осіб (р<0,01). 

В осіб із дуже високим ССР за шкалою SCORE у порівнянні з практично 
здоровими особами був достовірно коротший інтервал Q-T як абсолютне 
його значення, так і кореговане (р<0,01). У денний період доби в осіб із 
дуже високим ССР за шкалою SCORE вищим був SI (p>0,05). Показник 
ТP був нижчим за рахунок значень активності парасимпатичної ланки та 
вазомоторного центру (p>0,05). Активність симпатичної системи була 
практично однаковою. Величина IC не відрізнялася між групами. В осіб із 
дуже високим ССР за шкалою SCORE була нижчою відносна активність 
підкоркового симпатичного центру у порівнянні зі здоровими особами 
(p>0,05). У пасивний період величина TP і всіх його компонентів достовірно 
не різнилася у порівнянні зі здоровими особами (p>0,05). В осіб із дуже 
високим ССР за шкалою SCORE у нічний час достовірно збільшується 
активність вазомоторного центру та симпатичної ланки вегетативної 
нервової системи у порівнянні з здоровими особами (р<0,01).

В осіб із високим ССР за шкалою SCORE у порівняні з здоровими, 
достовірної різниці тривалості інтервалу Q-T не було (p>0,05). В активний 
період SI був недостовірно вищим в осіб 3в групи (p>0,05). Pівень TP був 
недостовірно нижчим в осіб 3в групи (p>0,05). Величина НF спектра була 
практично ідентичною між групами. LF показник та VLF були достовірно 
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нижчими в 3в групі (р<0,01). Із такою самою достовірністю відносна 
активність підкоркового симпатичного нервового центру була нижчою 
в осіб 3в групи у порівнянні з контрольною групою (р<0,01). ІС був 
недостовірно нижчим в осіб 3в групи (p>0,05). У пасивний період доби SI 
в абсолютному значенні знизився і досягнув практично однакового рівня з 
здоровими осібами. Відбулося зниження ТР, так і всіх його складових, і всі 
ці показники були в абсолютному значенні нижчими ніж у здорових осіб, 
хоча достовірна різниця була лише за LF показником (р<0,01). ІС та LF/HF 
показник були достовірно нижчими в осіб 3в групи (р<0,01). 

У практично здорових осіб із ТСР тривалість інтервала протягом доби Q-T 
складала (372,72±6,18) mc, а Q-Tc = (406,61±6,77) mc. Показник акселерації 
турбулентності серцевого ритму становив - ТО = (-2,53±0,33) %, а показник 
децелерації серцевого ритму складав TS = (8,39±0,75) мс/біт (протягом усієї 
доби). У практично-здорових осіб високою був ТР – (3484,72±324,42) mc2. SI 
у здорових осіб із ТСР мав низький поріг – (40,45±4,06). У групі контролю 
в активний період доби спростерігалася перевага активності підкоркового 
симпатичного нервового центру (VLF -1424,00±139,10 mc2), яка складала 
40% від ТР. Вкрай малою була потужність LF – (858,41±89,79) mc2. Величина 
SI була стабільною протягом доби – (40,45±4,06). У пасивний період доби 
відбувається зростання величини ТР, яка збільшилася у порівнянні з 
активним періодом на 17, 53 % до (4094,76±405,44) mc2. Співвідношення 
LF/HF зменшилось, але відмічалась перевага активності симпатичної 
складової над парасимпатичною LF/HF = 2,47±0,15 (N≤1,0). Рівень високої 
психоемоційної напруги і в нічний час залишався високим (VLF – (1749,00 ± 
175,53) mc2), відносна величина спектра складала 42,73 % від ТР. У денний 
період для практично здорових осіб із ТСР характерна гіперсимпатикотонія, 
пов’язана з високою психоемоційною напругою, у регуляції переважає 
активність центрального контуру регуляції над автономними. Висока 
активність симпатичної ланки спостерігалась протягом усієї доби. ІС був 
зміщений у бік – центрального контуру регуляції, у нічний час зазначалось 
його зниження. Показник акселерації ТСР становив - ТО = (-2,53±0,33) %, 
а показник децелерації серцевого ритму складав TS = (8,39±0,75) мс/біт 
(протягом усієї доби).

Якщо говорити про особливість ВСР в осіб із ІХС з ТСР (1т група), то 
показники ТСР були ТО= (-2,23±0,33) %, TS = (9,23±1,06) мс/біт), величина 
Q-T складала (379,82±6,68) mc, а Q-Tc – (408,61±6,93) mc упродовж усієї 
доби. В активний період доби показник ТР був найвищим із усіх обстежених 
груп – (4366,98±471,52) mc2. SI відповідав нижній межі норми (47,18±4,63), 
що зайвий раз свідчить про важливу роль стресового фактора в виникненні 
коронарних подій. Спектр VLF був високим – (1594,11±156,60) mc2. Під час 
аналізу співвідношення LF/HF відмічалася перевага активності підкоркового 
симпатичного нервового центру - 3,01±0,21. Для осіб із ІХС із наявною ТСР 
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характерна гіперсимпатикотонія, яка пов’язана з високою психоемоційною 
напругою і також у регуляції переважає активність центральних над 
автономними механізмами регуляції. ІС був найвищим з усіх обстежених 
груп протягом доби, у пасивний період відбулося його зниження на чверть у 
порівнянні з активним періодом від (9,71±0,85) до (7,84±0,50). У пасивний 
період доби відбулося зниження величини ТP у порівнянні з активним 
періодом до рівня (3660,08±329,76) mc2. Співвідношення LF/HF зменшилось 
до величини (2,59±0,14), але зазначалася перевага активності симпатичної 
складової, що вказує на її домінуючу роль у запуску виникнення ССП у 
пасивний період доби у віддаленому періоді після гострого ІМ. Рівень високої 
психоемоційної напруги і у нічний час залишався високим і навіть відносно 
збільшилась у порівнянні з активним періодом (VLF-(1577,08±139,20) 
mc2). ІC був у межах фізіологічних констант – (7,84±0,50). В осіб із ІХС 
психоемоційна напруга і функціональний стан кори головного мозку 
відіграє вкрай важливу роль у патогенезі захворювання. В осіб із наявною 
ІХС та супутньою ТСР спостерігається висока активність симпатичної 
ланки, яка залишається високою, як в активний, так і у пасивний період 
доби і в абсолютному еквіваленті була незмінною протягом усієї доби. У 
нічний період доби відбувається зниження величини ТP, в основному за 
рахунок HF компонента ВСР. Висока активність вазомоторного центру та 
гіперсимпатикотонія у нічний час пояснюють високу частоту ускладнень і 
загострень ІХС, саме у пасивний період доби. 

В осіб із дуже високим ССР за шкалою SCORE, в яких спостерігалась 
ТСР, протягом доби подовження серцевого циклу не було встановлено як 
абсолютне значення інтервалу Q-T, так і корегований його показник (Q-T – 
(370,72±4,62) mc, Q-Tc – (408,51±4,33) mc). Значення показника акселерації 
серцевого ритму було - ТО = (-2,37±0,28) %, а децелерації серцевого ритму 
TS = (8,42±0,67) мс/бит (протягом усієї доби). Показники ТО та ТS в осіб із 
дуже високим ССР за шкалою SCORE були у межах норми. SI у пацієнтів 
цієї групи був нижчим від норми – (58,61±6,96). Однозначно високою був 
показник ТР – (3915,75 ± 389,2) mc2. У пацієнтів цієї групи, спостерігалось 
зміщення співвідношення середніх значень LF i HF (2,77±0,24) у бік 
низькочастотних, хоча все ж таки величина високочастотного приближалась 
до норми (HF –(703,99±131,82) mc2). Величина VLF (1496, 67±158,68) mc2 
займала третину від TP. ІC в активний період був зміщений у бік центральних 
ланок регуляції (8,05±0,66), у пасивний період відбулося його зниження на 
16,0% до рівня (6,93±0,48). У пасивний період доби спостерігали зростання 
сумарного абсолютного рівня активності регуляторних систем у порівнянні 
з активним періодом до рівня (4783,60±493,55) mc2. На противагу з денним 
періодом, відбулося зростання величини відносного рівня вазомоторного 
центра (VLF – (1808,48±143,30) mc2) та симпатичної ланки організму (LF 
-1383,17±200,13 mc2). SI в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком 
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за шкалою SCORE у пасивний період знизився у порівнянні з активним 
періодом доби з (58,61±6,96) до (51,87±6,37). В осіб із дуже високим ССР за 
шкалою SCORE, в яких діагностовано ТСР, характерним є високий рівень 
ТР, який у пасивний період збільшується пропорційно за рахунок всіх 
спектрів ВСР. Для цих осіб характерна гіперсимпатикотонія. 

До особливостей ВСР в осіб із високим ССР за шкалою SCORE та 
наявною ТСР слід віднести: протягом усієї доби параметр ТО був нижчими 
від норми (-1,34± 0,26 %), а от ТS був в нормі (9,44±0,56) мс/біт. Подовження 
інтервала Q-T не було встановлено як абсолютне значення інтервалу (Q-T 
= (400,39±6,62) mc), так і корегований його показник (Q-Tc = 417,57±3,48 
mc). SI був у межах норми (67,36±6,59), але у порівнянні з іншими 
групами, був найвищим протягом усієї доби. Показник ТР був помірним 
(3299,92±314,31) mc2 що вказує, на те, що фактори ризику ССЗ приводять 
до помірного виснаження регуляторної ланки організму Відносно високою 
була активність парасимпатичного контуру ВСР (НF–(609,03±86,87) mc2), 
величина, якої майже досягла рівня активності вазомоторного центру (LF–
(686,33±75,29) mc2). У пасивний період відбулося зростання SI у порівнянні 
з активним періодом до рівня (69,79±9,59), тобто виникнення прогностично 
несприятливих подій пов’язане зі стресовим фактором. Сумарна напруга ТP 
залишалась у межах помірного рівня (ТР–(3880,03±486,71) mc2. У нічний 
час відбулося зростання активності всіх контурів регуляторної ланки 
організму. ІC знизився з (9,44±0,76) до (7,75±0,53), що вказує на перевагу 
активності центрального контура над периферійним. 

Під час порівняльного огляду показників ВСР пацієнтів на ІХС із ТСР 
та практично здорових осіб за активний період доби було встановлено, що в 
осіб із ІХС індекс ТР достовірно був вищим (р<0,01) за рахунок абсолютної 
величини всіх значень спектрів ВСР. Активність парасимпатичної 
системи в осіб цієї групи в активний період доби достовірно була вищою 
(р<0,01). Відносна активність підкоркових центрів симпатитичної нервової 
системи майже не різнилася між групами. У нічний час SI у пацієнтів із 
постінфарктним кардіосклерозом виріс і набув уже достовірно вищих 
значень у порівнянні з практично здоровими особами (р<0,01), а от 
індекс напруги регуляторної ланки організму у пасивний період знизився. 
Достовірної різниці за показниками ТСР між групами не було (p>0,05). 
Параметр ТО та ТS в осіб із ІХС був в абсолютному значенні вищим, у 
порівнянні з практично здоровими особами (p>0,05). Величина інтервала 
Q-T між групами не мала достовірної різниці (p>0,05). У пасивний період 
ТР і всіх його складових не достовірно були нижчими (p>0,05). Достовірно 
вищим був SI (р<0,01). В осіб цієї групи відбувається зниження ТР у 
пасивний час, при тому, що у здорових осіб він, навпаки, підвищується. 
ІС недостовірно був вищим в осіб із ІХС та ТСР у порівнянні з практично 
здоровими особами протягом усієї доби (p>0,05).
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Під час порівняння показників ВСР пацієнтів із дуже високим ССР 
за шкалою SCORE з ТСР із показниками практично здорових осіб було 
встановлено - достовірно довшим був інтервал Q-T як абсолютне значення, 
так і кореговане (р<0,01). Індекс ІS протягом усієї доби був достовірно вищим 
(р<0,01). ТР в активний період доби в осіб цієї групи була недостовірно 
вищою (p>0,05) за рахунок переваги активності всіх спектрів ВСР. І, якщо 
активність вазомоторного центру та симпатичної ланки були недостовірно 
вищими (p>0,05), то НF спектр був достовірно вищим (р<0,01). Аналогічна 
динаміка відмічалася і у перевазі відносного рівня парасимпатичної ланки 
регуляції (р<0,01). У пасивний період зберігалася достовірна різниця у 
величині SI у порівнянні зі здоровими особами (р<0,01). Показники ТСР в 
осіб із дуже високим ССР за шкалою SCORE були недостовірно вищими у 
порівнянні з показниками контрольної групи (p>0,05).

Для осіб із високим ССР за шкалою SCORE та ТСР у порівнянні зі 
здоровими особами було встановлено наступне: інтервал Q-T був коротшим, 
але ця величина не була достовірною (p>0,05). Достовірно вищим був 
індекс ІS як в активний, так і у пасивний періоди доби (р<0,01). ТP в осіб 
цієї групи достовірно не різнилася і була нижчою ніж у контролі (p>0,05). 
В осіб із високим ССР достовірно вищою була активність парасимпатичної 
ланки вегетативної нервової системи (НF) як її абсолютне значення, так і 
відносне (р<0,01). Параметр ТО був достовірно вищим в осіб із високим 
ССР (р<0,01), а ТS – недостовірно нижчим ніж у контролі. 

Проведений порівняльний аналіз показників ВСР серед осіб обстежених 
груп із наявною ТСР та без нього показав, що у практично здорових осіб із 
наявною ТСР у порівнянні з особами без ТСР величина HF була вищою на 
11,1%, але ця різниця не була достовірною (p>0,05). Велична всіх інших 
спектрів була практично однаковою. Відносний LF був достовірно нижчим 
в осіб із ТСР (р<0,01). Із такою самою достовірністю в осіб із ТСР був 
нижчим ІС показник (р<0,01). У пасивний період індекс SІ в осіб із ТСР 
знизився, на відміну від осіб без ТСР, але ця різниця не була достовірною 
(p>0,05). ТР осіб у двох підгрупах була практично однаковою. 

Під час аналізу показників ВСР пацієнтів із ІХС та ТСР (1т група) і 
без нього (1в група) встановленно: тривалість інтервалу Q-T достовірно не 
відрізнялася (p>0,05). Рівень ТР був не достовірно вищим в осіб 1в групи 
(p>0,05). Ця величина набула такого значення, за рахунок достовірно вищої 
активності парасимпатичної системи організму (р<0,01). В осіб із 1т групи 
достовірно нижчим був коефіцієнт LF (р<0,01). У пасивний період в осіб без 
ТСР SI знизився, а в осіб із ТСР навпаки підвищився, і різниця досягнула 
достовірних значень (р<0,01). Іншою особливістю є те, що в осіб 1в групи 
в нічний час відбулося зростання величини ТР, а у 1т групі - ТР навпаки. 
Індекс IC протягом усієї доби був нижчим в осіб 1т (p>0,05). 

В осіб із дуже високим ССР за шкалою SCORE з наявним ТСР та без 
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нього тривалість інтервала Q-T не різнилась (p>0,05). В осіб із 2т групи 
показник ТР був достовірно вищим протягом доби (р<0,01). В активний 
період доби величина HF спектра достовірно була вищою в осіб 2т групи 
(р<0,001), LF також була вищою у цій групі в абсолютному значенні, але з 
нижчою достовірністю (р<0,01). Достовірно нижчим було співвідношення 
LF/HF в осіб 2т групи ніж в осіб 2в групи (р<0,01). ІС достовірно був вищим 
в осіб 2в групи у порівнянні з 2т групою (р <0,01). Як і в активний період, 
так у пасивний величина HF спектра достовірно була вищою в осіб 2т групи 
(р<0,001), LF також була вищою в цій підгрупі, але з нижчою достовірністю 
(р<0,01). Співвідношення LF/HF в осіб 2в групи у пасивний період доби 
зросло, а в 2т групі знизилось, і під час порівняння величин між ними була 
достовірна різниця (р<0,01). Індек ІС у пасивний період в осіб 2т групи 
знизився, і досяг достовірного значення (р<0,01). 

У пацієнтів із високим ССР за шкалою SCORE із наявною ТСР і без 
- тривалість інтервалу Q-T була практично однаковою між групами. SI в 
осіб 3т групи в активний період доби був достовірно вищим, ніж в осіб 3в 
групи (р<0,01). Показник ТР був не достовірно вищим в осіб 3т групи і це 
було завдяки достовірно вищому рівню показника HF (р<0,01). У пасивний 
період доби відбулося зниження SI в осіб 3в групи і зростання його в осіб 3т 
групи, достовірна різниця між групами залишилася (р<0,01). Як і в активний 
період, так у нічний період показник HF був достовірно вищим в осіб 3 т 
групи у порівнянні з показниками 3в групи (р<0,01).

У пацієнтів із ІХС у порівнянні з особами з дуже високим ризиком 
ССЗ за шкалою SCORE без ТСР довжина інтервалу Q-T була більшою, але 
достовірної різниці значень не встановлено (p>0,05). Індекс SІ в осіб із дуже 
високим кардіоваскулярним ризиком в активний період доби достовірно був 
вищим у порівнянні з особами, в яких вже відбулося ССП - ІМ (р<0,01). 
SI був достовірно вищим у групі з факторами ризику протягом усієї доби 
(р<0,01). У групі з дуже високим фактором ризику ССЗ за шкалою SCORE 
величина ТР достовірно була нижчою (р<0,01).

При порівнянні показників ВСР пацієнтів із ІХС із показниками осіб 
із високим ССР за шкалою SCORE без ТСР було встановлено настуне - 
SI в осіб із високим ССР в активний період доби достовірно був вищим у 
порівнянні з особами, в яких вже відбулося ССП - ІМ і ця різниця склала 
24,65% (р<0,01). Достовірна більша різниця була встановлена в активності 
вазомоторного центру та активності симпатичної ланки регуляції організму 
(р<0,01). У пасивний період доби спостерігалась подібна динаміка, як і 
в активний період стосовно SI – в осіб із високим ризиком ССП він був 
достовірно вищим (р<0,01). Із такою самою достовірністю була нижчою 
величина ТР в осіб із високим ризиком ССП у порівнянні з особами 
з перенесеним ІМ (р<0,01). Достовірно нижчим був відносний рівень 
активності парасимпатичної ланки організму у пасивний період в осіб із 
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високим ризиком ССП групи у порівнянні з величинами осіб із перенесеним 
ІМ (р<0,01). Достовірних значень набула і відносна активність підкоркого 
симпатичного нервового центру, яка в осіб із високим ризиком ССЗ була 
нижчою ніж в осіб із наявною ІХС (р<0,01).

На основі проаналізованих даних показників ВСР в осіб із 
постінфарктним кардіосклерозом та осіб із дуже високим ССР за шкалою 
SCORE в яких наявна ТСР встановлено - єдина достовірна різниця в 
показниках була встановлена лише за величині активності парасимпатичної 
ланки регуляції організму у пасивний період доби, коли в осіб із дуже 
високим ССР за шкалою SCORE вона була вищою, ніж в осіб із перенесеним 
ІМ (р<0,01). 

В осіб високим ССР за шкалою SCORE та ТСР у порівнянні з особами 
з постінфарктним кардіосклерозом індекс SI в активний період доби був 
достовірно вищим і ця різниця склала 43,39 % (р<0,01). Достовірно вища 
різниця була встановлена у величнинах VLF та LF (р<0,01). При порівнянні 
величин ТСР встановлено, що показник То в осіб із високим ССР за шкалою 
SCORE, у порівнянні з особами з перенесеним ІМ був достовірно вищим 
(р<0,01), а от показник Ts був однаковим між групами. 

Комбінація коефіцієнта DC з показниками ТСР відображає важкий 
вегетативний дисбаланс, навіть із збереженою функцією фракції викиду 
ЛШ у постінфарктних хворих. У роботі було встановлено, що серед осіб без 
супутньої ТСР найнижчі рівні АС (9,21±1,42) та DC (9,43±1,71) коефіцієнтів 
було зафіксовано в групі осіб із перенесеним у минулому ІМ. При 
порівнянні груп із факторами ризику та перенесеному в минулому гострим 
ІМ достовірної різниці в величні даних коефіцієнтів не було (p>0,05). Під 
час аналізу показників АС та DC осіб із наявною ТСР було встановлено 
те, що у практично здорових осіб у нічний час у період фізіологічної 
парасимпатикотонії різниця DC і АС наростає, а серед осіб із факторами 
ризику щодо виникнення ССЗ навпаки ця різниця зменшується. Особливо 
цей феномен характерний для 2-ї групи. Нічна різниця в DC і АС у групах 

складала: у контрольній групі - 1,83 мс, 1-й – 0,48 мс, 2-й – (- 0,08) мс, 
3-й – 0,84 мс. Отже найбільш несприятливий період доби, щодо зниження 
антифібрилятоного захисту міокарда в осіб із дуже високим ССЗ є нічний 
період. Найвищий відсоток осіб із прогностично-несприятливим рівнем 
DC був серед осіб із постінфарктним кардіосклерозом і ця особливість 
простежується в обох підгрупах, серед осіб із ТСР у 66,67% і без – у 25%. 
Якщо порівняти статистичні дані прогностично-несприятливого рівня DC 
осіб із дуже високим та високим ССР, то вищий відсоток спостерігався 
серед осіб із дуже високим ССР – 17,86% проти 4,5% в підгрупі без ТСР 
та 32,4% проти 25% в підгрупі з ТСР. Показники DC і АС у підгрупах з 
ТСР були як в абсолютному, так і відносному значенні нижчими (р<0,01). 
Зниження вагусного захисного впливу більш характерне для осіб із ТСР, ніж 
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без нього. Можна ствержувати, що під час трансформації факторів ризику в 
захворювання ССС відбуваються зміни у вегетативній системі з поступовою 
втратою антифібриляторних властивостей організму.

Кореляційний аналіз зв’язку між фізіологічними предикторами 
електричної нестабільності міокарда і появою прогностично несприятливих 
для життя порушень серцевого ритму та РСС в осіб із перенесеним ІМ 
та осіб із факторами ризику виникнення ССЗ показав, що існує тісний 
функціональний зв’язок між церебральним впливом та розташованими 
нижче рівнями вегетативної нервової системи, що вказує за функціональний 
стан мозку при психогенних та органічних патологіях (rxy=0,87). Поява та 
прогресування ТСР напряму тісно пов’язано з функціональним станом 
парасимпатичної нервової системи (rxy=0,9), і вже вторинно – з активністю 
симпатичної нервової системи (rxy=0,7). Такий самий прямий кореляційний 
зв’язок був встановлений при дослідженні DC, і було доведено, що 
зниження антифібриляторного захисту міокарда, перш за все, пов’язане 
зі зниженням активності парасимпатичної системи (rxy=0,9), а не з 
гіперсимпатикотонією (rxy=0,6). Не було встановлено кореляційного зв’язку 
впливу сталого сповільнення серцевого ритму (DC) та величини почащення 
синусового ритму відразу після ШЕ (ТО), чи інтенсивності сповільнення 
синусового ритму (TS). Що ще раз вказує на те, що коливання тривалості 
серцевого циклу (RR-інтервалів) після ШЕ носять короткотривалий 
характер. Тому як постекстрасистолічне пригнічення роботи синусового 
вузла, так і постекстрасистолічна тахікардія не повинні впливати на 
вибір медикаментозного лікування данного порушення серцевого ритму, 
а потрібно проводити багатогранний аналіз ґенезу та клінічних проявів 
аритмій.

На фоні проведеного лікування в групі осіб із БЛ у 11,11% пацієнтів із 
ШЕ відбулась повна редукція клініки та симптоматики аритмії. Кількість 
пацієнтів із ЖНА з 49,95% збільшилася до 58,98%. Кількість пацієнтів із ІІ 
класом за Lown – не змінилась, і кількість пацієнтів із І класом за Lown ШЕ 
знизилася вдвічі. На фоні додавання до БЛ ФК у 54,54% пацієнтів вдалося 
досягнути повної редукції ШЕ. Кількість пацієнтів із ЖНА зменшилося від 
59,08% до 31,8%. Зменшилася кількість хворих із ШЕ І класом за Lown у 
два рази, пацієнтів із ІІ класом – не було, з ІІІ – зменшилось від 40,9% до 
22,72%. Під час комплексного лікування БЛ та ФК пацієнтів із ІХС вдалося 
досягнути повної редукції ектопічної активності міркарда більше ніж у 
половини пацієнтів та суттєво знизити кількість пацієнтів із ЖНА. Прийом 
БЛ призвів до достовірного зниження тривалості інтервалу Q-T протягом 
усієї доби, що саме по собі є позитивним ефектом від лікування (р<0,01). В 
активний період доби у пацієнтів, які приймали БЛ, відбулося достовірне 
підвищення SI у 2 рази (р<0,01). Величина TP достовірно знизилася на 
56,82 % (р<0,01) і це відбулося за рахунок усіх її складових. Унаслідок дії 
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БЛ достовірно підвищився То показник, і якщо до початку лікування він 
був у межах норми, то після – нище (р<0,01). Нахил ТСР знизився на фоні 
лікування на 19,5%, але це було не достовірне зниження показника (p>0,05). 
Отже, на основі отриманих даних можна стверджувати, що прийом БЛ 
пацієтами з ІХС та супутньою ТСР призводить до достовірного підвищення 
SI, зниження сумарної напруги регуляції організму як парасимпатичної, 
так і симпатичної ланок вегетативної нервової системи та вазомоторного 
центру (р<0,01). Прийом БЛ підвищує ІС, особливо це відчутно у пасивний 
період доби (р<0,01). Показник ТО у пацієнтів на фоні лікування БЛ 
підвищується і виходить за допустимі норми (р<0,01), TS недостовірно 
знижується (p>0,05), але тримається у фізіологічно допустимих межах. 
Додавання до β-адреноблокатора ФК привело до недостовірного зниження 
тривалості інтервалу Q-T (p>0,05). У зміні показників ТСР, на фоні 
лікування БЛ та ФК, спостерігалася позитивна динаміка, так ТО знизився 
на 21,98%, а ТS – на 8,95%. Під час проведення аналізу впливу різних схем 
лікування на коефіцієнти DC і АС було встановлено, що обидві схеми мають 
прогностично сприятливий ефект. Що суто сам БЛ, що комбінація БЛ із ФК 
знижують показник АС та підвищують показник DC (р<0,01). Але є суттєва 
різниця в їхньому антифібриляторному захисті. Сам БЛ призводить до 
зниження показника AC, а комбінація препаратів - до більш фізіологічного 
підвищення показника DC. Антифібриляторна дія комбінації БЛ-ФК 
відбувається за рахунок більш фізіологічного захисту, а саме збільшення 
активності парасимпатичної системи, і це є ще одним вагомим фактором 
у виборі комбінації БЛ-ФК для лікування пацієнтів із постінфарктним 
кардіосклерозом, ускладненим порушенням серцевого ритму за типом 
ШЕ різного ступеня градації. Додавання до БЛ ФК дозволила зберегти 
фізіологічну активність вегетативної нервової системи та вазомоторного 
центру і знизити рівень ТО та втримати величину ТS.

Створено шкалу прогнозування ризику виникнення та прогресування 
ЖНА та РСС у хворих з високим та дуже високим ССР та хворих на ССЗ – 
«Шкала прогнозування раптової серцевої смерті (шкала ПРС) або Sudden 
Death Forecast scale (SDF scale)». Значення ПРС виражаються в балах від 1 до 
10. Розподіл балів був зроблений згідно з прогностичною цінністю кожного з 
показників. Із показників ВСР було вибрано: TP (сумарна потужність спектра 
ВСР або сумарний рівень активності регуляторних систем) – 1 бал, LF/HF 
– (відношення значень низькочастотного і високочастотного компонента 
ВСР - співвідношення рівнів активності центрального і автономного контурів 
регуляції) – 1бал, HF (потужність спектра високочастотного компонента 
ВСР, що вказує на рівень активності парасимпатичної ланки регуляції 
організму) – 1бал. Зміна показників ТСР - параметри акселерації ТО та 
децелерації ТS синусового циклу оцінені по 2 бали кожний. Скорочення 
коефіцієнта сповільнення серцевого ритму (DC) – 2 бали, подовження 



25

інтерівалу Q-T було оцінено 1 балом. Нарахування балів відбувається при 
переході показника за фізіологічно допустимі норми. На підставі аналізу 
значень ПРС можуть бути діагностовані наступні функціональні стани:

1. Стан оптимальної напруги регуляторних систем, необхідний для 
підтримки активної рівноваги організму і зовнішнього середовища (ЗС). 
Ризик появи ЖНА та РСС є дуже низьким (норма, ПРС = 1-2). 1 бал – вказує 
на оптимальний ступінь адаптації ССС в ЗС. 2 бала - вказує за задовільний 
ступінь адаптації ССС в умовах ЗС. 

2. Стан помірної напруги регуляторних систем, коли для адаптації до 
умов ЗС організму потрібні додаткові функціональні резерви. Такі стани 
виникають у процесі адаптації до трудової діяльності, під час емоційного 
стресу або дії несприятливих екологічних факторів. Ризик появи ЖНА та 
РСС є низьким (ПРС = 3-4). 3 бала - вказує за неповний ступінь адаптації 
ССС в умовах ЗС. 4 бали - вказує за короткочасну ступінь адаптації ССС в 
умовах ЗС.

3. Стан вираженої напруги регуляторних систем, пов’язаний з активною 
мобілізацією захисних механізмів, у тому числі, з підвищенням активності 
симпатико-адреналової системи і системи гіпофіз-наднирники. Ризик 
появи ЖНА та РСС є помірним. (ПРС = 5-6). 5 балів - недостатній ступінь 
адаптації ССС в умовах ЗС. 6 балів - незадовільний ступінь адаптації ССС в 
умовах ЗС, але гемостаз організму збережений.

4. Стан перенапруги регуляторних систем, для якого характерна 
неспроможність захисно-пристосувальних механізмів, їхня нездатність 
забезпечити адекватну реакцію організму на вплив факторів ЗС. Тут 
надлишкова активація регуляторних систем вже не підкріплюється 
відповідними функціональними резервами. Ризик появи ЖНА та РСС 
є високим (ПРС = 6-8). 7 балів - незадовільний ступінь адаптації ССС в 
умовах ЗС, але гемостаз організму збережений, працює у стані компенсації. 
8 балів – не специфічні преморбітні стани, гемостаз порушений, компенсація 
порушена.

5. Стан виснаження (астенізація) регуляторних систем, при якому 
активність керуючих механізмів знижується (недостатність механізмів 
регуляції), з’являються характерні ознаки патології. Тут специфічні зміни 
чітко переважають над неспецифічними. Ризик появи ЖНА та РСС є дуже 
високим. (ПРС = 8-10). 9 балів – специфічні преморбітні стани. 10 – балів – 
нозоологічні форми патології.

Програмою передбачена видача на екран і до друку спеціального 
висновку за результатами обчислення ПРС. Цей висновок супроводжується 
графіком у вигляді «сходів станів» розробленої в області до нозологічної 
діагностики. При цьому виділяються три зони функціональних станів для 
наочності представлених у вигляді «світлофора». Шкала «Світлофор» добре 
зрозуміла для кожної людині. ЗЕЛЕНИЙ колір означає, що все гаразд, можна 
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рухатися далі без побоювань. Не потрібно жодних спеціальних заходів щодо 
профілактики та лікування. ЖОВТИЙ - вказує на необхідність підвищеної 
уваги до свого здоров’я, функціональний стан організму такий, що «потрібно 
зупинитися і озирнутися, перш ніж рухатися далі», необхідність проведення 
оздоровчих і профілактичних заходів, більш уважне ставлення до свого 
стану. Нарешті, ЧЕРВОНИЙ попереджає, що далі рухатися не можна, 
необхідно вжити серйозні заходи щодо покращення свого здоров’я. Тут 
потрібні спочатку діагностика, а потім і лікування можливих захворювань. 
Виділення зеленої, жовтої і червоної зон здоров’я дозволяє характеризувати 
функціональний стан людини з точки зору ризику розвитку хвороби. Для 
кожного ступеня «сходи станів» передбачено «діагноз» функціонального 
стану за ступенем вираженості напруги регуляторних систем. Крім того, є 
можливість приналежності обстежуваного до одного з 4-х функціональних 
станів за прийнятою в донозологічній діагностиці класифікацією:

- Стан норми або стан задовільною адаптації.
- Стан функціональної напруги.
- Стан перенапруги або стан незадовільної адаптації.
- Стан виснаження регуляторних систем або зрив адаптації.
- Ризик появи життєво-небезпечних аритмій та РСС.
Під час аналізу ПРС було встановлено, що для практично здорових 

людей характерний короткочасний ступінь адаптації ССС в умовах ЗС і була 
встановлена (4,18±0,31) бальна система градації для осіб із ТСР (3,78±0,56) 
бала - без. Для осіб із ІХС характерні недостатній ступінь адаптації ССС 
в умовах ЗС, стан вираженого напруги регуляторних систем, пов’язані з 
активною мобілізацією захисних механізмів, у тому числі підвищенням 
активності симпатико-адреналової системи і системи гіпофіз-наднирники 
- (4,29±0,93) бала для осіб без ТСР і (4,92±0,87) бала – з ТСР. Ризик появи 
ЖНА та РСС є помірним. Серед осіб із високим ССР в осіб без ТСР 
характерний короткочасний ступінь адаптації ССС в умовах ЗС (4,38±0,36) 
бала. Такі люди перебувають в умовах помірної напруги регуляторних 
систем, коли для адаптації до умов довкілля організму їм потрібні додаткові 
функціональні резерви. Ризик появи ЖНА та РСС у них є низьким. У людей 
із цієї групи, але з супутнім явищем ТСР показник ПРС був вищим на 0,69 
бала, і це було ознакою, як недостатній ступінь адаптації ССС в умовах ЗС, 
стан вираженої напруги регуляторних систем, яке пов’язане з активною 
мобілізацією захисних механізмів, у тому числі, підвищенням активності 
симпатико-адреналової системи, ризик появи ЖНА, РСС є помірним. 
Достовірної різниці у величині ПРС між підгрупами не було встановлено 
(p>0,05). Найвищий рівень ПРС, серед усіх груп, був отриманий у групі 
осіб із дуже високим ССР у порівнянні з практично здоровими особами, 
та під час аналізу шкали прогнозування РСС достовірна різниця (р<0,01) 
у системі ПРС була встановлена лише серед цих осіб, як у підгрупі з ТСР 
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(6,56±0,78 проти 4,18±0,31) та й без ТСР (5,0±0,23 у порівнянні з 3,78±0,56 
балами). Лише в цій групі було встановлено достовірну різницю в бальній 
системі між особами з ТСР і без неї (р < 0,01). У результаті порівняння 
показника ПРС осіб із наявним ССЗ (ІХС) та особами з факторами ризику 
ССЗ, достовірної різниці не встановлено (p>0,05).

За наявності адекватних діагностичних засобів і достатньої 
наполегливості дослідників застосування шкали прогнозування РСС 
дозволяє виявити порушення структурно-функціонального стану міокарда 
навіть у випадках прогнозування РСС із нормальним або майже нормальним 
серцем. Незалежними механізмами патогенезу РСС може стати минуча дія 
тригерів, вроджені або набуті порушення реполяризації міокарда, які важко 
або неможливо встановити доступними інструментальними методами 
дослідження і саме дослідження ТСР та ВСР є тими ранніми методами 
діагностики. Таким чином, розглядаючи стратегію первинної профілактики 
ССЗ та пов’язаних із ними наслідків, можна стверджувати, що ТСР є у більшій 
мірі маркером, а не метою для лікування. Під час вторинної профілактики 
та реабілітації підвищений рівень ТСР є загальноприйнятою метою, на яку 
потрібно здійснювати терапевтичний вплив, при цьому стратегія лікування 
повинна включати у себе призначення лікарських засобів та зміну способу 
життя. У режимі реального часу роль парасимпатичної і симпатичної 
нервової системи на серцево-судинну систему важко контролювати, але 
фізіологічні явища зміни проміжків між ударами серця, спричинені впливом 
вегетативної нервової системи можуть бути виміряними і обчисленими. 
Велика кількість досліджень показала, що цю роль можна відобразити 
за допомогою неінвазивних електрофізіологічних досліджень, таких, як 
ВСР, ТСР, коефіцієнти сповільнення ритму - deceleration capacity (DC) та 
прискореня серцевого ритму acceleration capacity (AC). У роботах останніх 
десятиліть ВСР та ТСР розглядається, як перспективний маркер сильного 
взаємозв’язку між вегетативної нервової діяльністю нервової системи та 
серцево-судинною смертністю. Робота практикуючого лікаря відображає 
тенденції, які спостерігаються у сучасному суспільстві. На даний час 
лікарську діяльність характеризує потреба в осмисленні реальності існуючих 
стереотипів, підходів до діагностики та лікування, реаліями впровадження 
сучасних медичних технологій у загально-прийняту клінічну практику.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове рішення наукової 
проблеми сучасної кардіології з розробки та впровадження концепції 
профілактики та лікування фатальних ускладнень серцевого ритму в 
популяції осіб із високим і дуже високим серцево-судинним ризиком на 
підставі оцінки стану варіабельності та турбулентності серцевого ритму, 
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електричної нестабільності міокарда, прогресування шлуночкових аритмій, 
виникнення фібриляції шлуночків та раптової серцевої смерті. 

1. У 44,8% випадків особам із дуже високим серцево-судинним ризиком 
властива турбулентність серцевого ритму. Найвищий рівень розповсюдження 
політопної екстрасистолії є серед осіб із дуже високим кардіоваскулярним 
ризиком і відповідно складає 69,6%, і на 21,7% перевищує показник 
практично здорових осіб (р<0,01). Частота небезпечних для життя аритмій 
в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком складає 26,6 %. У 13,2 % 
осіб, які перенесли у минулому інфаркт міокарда має місце шлуночкова 
екстрасистолія високих градацій. У 59,4 % в осіб із дуже високим серцево-
судинним ризиком та у 43,0 % осіб, які перенесли у минулому інфаркт 
міокарда з супутнім шлуночковим ектопізмом наявна екстрасистолія 
високих градацій. Прогностично-небезпечні рівні турбулентності серцевого 
ритму властиві 13,0 % осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком і 
11,1% осіб із перенесеним інфарктом міокарда. 

2. В осіб із турбулентністю серцевого ритму в порівнянні з особами без 
турбулентності спостерігається систолічне потовщення міжшлуночкової 
перетинки лівого шлуночку, зокрема в осіб із дуже високим серцево-
судинним ризиком на 51,0% (р<0,001) та в осіб із перенесеним інфарктом 
міокарда на 21,3% (р<0,01). Для всіх осіб із турбулентністю серцевого ритму 
характерна наявність упродовж доби підйоми діастолічного артеріального 
тиску. В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком відмічається 
достовірне зниження концентрації загального кальцію у плазмі крові 
(2,16±0,03) ммоль/л і підвищення магнію (1,05±0,03) ммоль/л (р<0,01).

3. В осіб без супутнього явища турбулентності серцевого ритму 
спостерігаються такі особливості варіабельності серцевого ритму: в осіб із 
постінфарктним кардіосклерозом рівень стресогенності є достовірно вищим 
у пасивний період доби (на 37,0%, р<0,001); у осіб із дуже високим серцево-
судинним ризиком за шкалою SCORE у нічний час достовірно вищою є 
активність симпатичної ланки вегетативної нервової системи (на 10,0%, 
р<0,01); у осіб із високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE 
в активний період доби достовірно нижчою є активність вазомоторного 
центру (на 20,0%, р<0,01) та симпатичної ланки вегетативної нервової 
системи (36,4%, р<0,01), у пасивний період достовірно нижча активність 
вазомоторного центру (19,1%, р<0,01).

4. Хворим на ішемічну хворобу серця з перенесеним у минулому 
інфарктом міокарда та турбулентністю серцевого ритму характерна 
гіперпарасимпатикотонія в активний період доби (активність є вищою у 2,06 
раза, р<0,01) та наростання стрес індексу в пасивний період доби на 54,0% 
(р<0,01). В осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком упродовж усієї 
доби достовірно вищим є стрес індекс на 57,3%, (р<0,01). В осіб із високим 
серцево-судинним ризиком вища активність парасимпатичної ланки 
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регуляції в активний період доби на 77,0% (р<0,01) та величина параметра 
акселерації турбулентності серцевого ритму на 88,0% (р<0,01).

5. За наявності турбулентності серцевого ритму констатуються наступні 
особливості варіабельності серцевого ритму: у пацієнтів із ішемічною 
хворобою серця вищим є стрес-індекс у пасивний період доби на 76,0% 
(р<0,01) та достовірно вища активність парасимпатичної нервової системи 
вдень і 2,2 раза (р<0,01); в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком 
за шкалою SCORE з явищем турбулентності серцевого ритму достовірно 
вищим є стрес індекс у пасивний період доби на 37,3% (р<0,01) і достовірно 
вищою є активність парасимпатичної нервової системи в 2,7 раза в день 
і 2,5 раза вночі (р<0,001), вазомоторного центру на 49,4% вдень і 47,0% 
вночі (р<0,01); у осіб із високим серцево-судинним ризиком за шкалою 
SCORE - достовірно вищим є стрес-індекс на 71,0% (р<0,01) та активність 
парасимпатичної нервової системи в 2 рази (р<0,01) протягом усієї доби. 

6. Застосування на фоні стандартної схеми лікування ішемічної хвороби 
серця ускладненої порушенням серцевого ритму по типу шлуночкової 
екстрасистолії фосфокреатину дозволяє у 54,5% хворих досягнути повної 
редукції ектопізму і достовірно знизити градацію шлуночкової екстрасистолії 
(р<0,01). У пацієнтів із ішемічною хворобою серця застосування бісопролола 
підвищує індекс стресогенності у 2 рази в день і у 1,5 раза вночі (р<0,01) 
та початок турбулентності серцевого ритму у 2 рази (р<0,01) упродовж 
усієї доби. На фоні призначення лише бісопролола достовірно знижується 
показник загальної напруги регуляторної ланки у 1,7 раза вдень і в 1,6 раза 
відповідно вночі (р<0,01) та показник пришвидшення серцевого ритму на 
37,7% (р<0,01). Поєднання бісопрололу з фософокреатином знижує стрес-
індекс на 20,0% (р<0,05), дозволяє стримати зниження рівня ТР та НF 
(р<0,05). Застосування бісопрололу та фософокреатину достовірно знижує 
активність симпатичної ланки на 36,3% (р<0,01), підвищує активність 
парасимпатичної ланки на 35,5% (р<0,01) і антифібриляторний захист 
організму, знижує початок турбулентності серцевого ритму на 22,2% 
(р<0,05), призводить до підвищення показника сповільнення серцевого 
ритму на 24,6% (р<0,01).

7. Прояв турбулентності серцевого ритму пов’язаний з функціональним 
станом парасимпатичної нервової системи (rxy=0,9). Аналогічний 
прямий кореляційний зв’язок був встановлений при дослідженні 
коефіцієнта децелерації синусового ритму, і було доведено, що зниження 
антифібриляторного захисту міокарда, перш за все, пов’язане зі зниженням 
активності парасимпатичної системи (rxy=0,9), а не з гіперсимпатикотонією 
(rxy=0,6). Не було встановлено кореляційного зв’язку впливу сталого 
сповільнення серцевого ритму (DC) та величини почащення синусового 
ритму відразу після шлуночкової екстрасистоли (ТО), чи інтенсивності 
сповільнення синусового ритму (TS) (rxy=0,2). 
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8. Застосування шкали прогнозування раптової серцевої смерті 
дозволяє проводити профілактику, ранню діагностику та вносити корекції 
в лікування фатальних ускладнень серцевого ритму в популяції осіб із 
високим і дуже високим серцево-судинним ризиком та у пацієнтів із 
наявними захворюваннями серцево-судинної системи.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. У хворих на ішемічну хворобу серця та в осіб із факторами ризику 
появи серцево-судинних захворювань доцільно визначати варіабельність та 
турбулентність серцевого ритму, із визначенням коефіцієнтів уповільнення 
та прискорення серцевого ритму.

2. При обстежені хворих із турбулентністю серцевого ритму доцільно 
зважити на наявність паління, як фактор ризику виникнення серцево-
судинних захворювань, що достовірно збільшує частоту появи політопного 
порушення серцевого ритму, так і окремо сприяє достовірно вищому 
поширенню шлуночкової екстрасистолії. 

3. В осіб із наявною турбулентністю серцевого ритму, на відміну від 
осіб без даного явища наявна більша товщина міжшлуночкової перетинки 
задньої стінки лівого шлуночка особливо у систолу, і характерні нетривалі, 
раптові, упродовж доби підйоми діастолічного артеріального тиску.

4. Із метою прогнозування ризику виникнення та прогресування 
життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті у хворих 
із високим та дуже високим серцево-судинним ризиком та хворих на 
серцево-судинні захворювання рекомендовано використовувати шкалу 
прогнозування раптової серцевої смерті.

5. При виборі антиаритмічного середника слід враховувати стан 
вегетативної регуляції серцевої діяльності. Дослідження варіабельності 
серцевого ритму дозволяє провести вибір оптимальної медикаментозної 
терапії з урахуванням фону вегетативної регуляції серця, здійснити контроль 
щодо ефективності проведеної терапії, корекції дози препаратів. 

6. У базову терапію хворих із постінфарктним кардіосклерозом 
та супутньою шлуночковою ектопією різного ступеня градації та 
турбулентністю серцевого ритму слід диференційовано використовувати 
бета-адреноблокатор бісопролол у дозі 5±2,5 мг та фосфокреатин – 
внутрішньовенно 1 г на добу протягом 14 діб. 
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АНОТАЦІЯ

Витриховський А.І. Варіабельність та турбулентність серцевого 
ритму в діагностиці, лікуванні, та профілактиці ускладнень в осіб із 
високим та дуже високим серцево-судинним ризиком – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 
за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2019.

У дисертації наведено рішення наукової проблеми з розробки та 
впровадження концепції профілактики та лікування фатальних ускладнень 
серцевого ритму та раптової серцевої смерті у популяції осіб із факторами 
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ризику серцево-судинних захворювань, на підставі оцінки стану 
варіабельності та турбулентності серцевого ритму. Аналіз грунтується на 
результатах 10 річного спостереження за 4214 пацієнтами з вищевказаною 
патологією.

Доведено переваги комплексного застосування бісопролола та 
фосфокреатина у базовій терапії хворих з постінфарктним кардіосклерозом 
та супутньою турбулентністю серцевого ритму. Створено доступну 
у використанні в практичній медицині шкалу прогнозування ризику 
виникнення і прогресування життєво-небезпечних аритмій і раптової 
серцевої смерті у хворих на серцево-судинні захворювання. Галузь – 
медицина.

Ключові слова: серцево-судинний ризик, ішемічна хвороба серця, 
аритмія, раптова серцева смерть, варіабельність серцевого ритму.

АННОТАЦИЯ

Вытриховский А.И. Вариабельность и турбулентность сердечного 
ритма в диагностике, лечении и профилактике осложнений у лиц с 
высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
по специальности 14.01.11 – кардиология. – ДВНЗ «Ивано-Франковский 
национальный медицинский университет», Ивано-Франковск, 2019.

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 
научной проблемы современной кардиологии по разработке концепции 
профилактики и лечения фатальных осложнений сердечного ритма 
и внезапной сердечной смерти в популяции лиц с высоким и очень 
высоким сердечно-сосудистым риском на основании оценки состояния 
вариабельности и турбулентности сердечного ритма, Работа основывается 
на результатах 10 летнего наблюдения за 4214 пациентами с перенесенным 
инфарктом миокарда и лицами с высоким и очень высоким сердечно-
сосудистым риском по шкале SCORE. Всем пациентам проводились 
исследование вариабельности и турбулентности сердечного ритма.

Определено, что в 44,8% случаев лицам с очень высоким сердечно-
сосудистым риском присуща турбулентность сердечного ритма. Самый 
высокий уровень распространения политопной экстрасистолии был 
рарегистрирован среди лиц с очень высоким кардиоваскулярным риском, 
что составляло 69,6% и на 21,7% превышал показатель среди практически 
здоровых лиц. У 13,2% лиц, перенесших в прошлом инфаркт миокарда, 
имеет место желудочковая экстрасистолия высоких градаций. Отмечено, 
что прогностически-опасные уровни турбулентности сердечного ритма 
свойственны 13,0% лиц с очень высоким сердечно-сосудистым риском и 
11,1% лицам с перенесенным инфарктом миокарда. Подтверждено, что 
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курение, как фактор риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, 
достоверно увеличивает частоту появления политопного нарушения 
сердечного ритма и способствует достоверно большему распространению 
желудочковой экстрасистолии.

Установлено, что у лиц с турбулентностью сердечного ритма, по 
сравнению с лицами без турбулентности наблюдается систолическое 
утолщение межжелудочковой перегородки левого желудочка, в частности 
у лиц с очень высоким сердечно-сосудистым риском на 51,0% и у 
лиц с перенесенным инфарктом миокарда на 21,3%. Для всех лиц с 
турбулентностью сердечного ритма, характерно наличие в течение суток 
подъемов диастолического артериального давления. 

При наличии турбулентности сердечного ритма констатируются 
следующие особенности вариабельности сердечного ритма в сравнении 
з показателями практически здорових лиц: у пациентов с ишемической 
болезнью сердца выше был стресс-индекс в пассивный период суток 
на 76,0%, достоверно выше активность парасимпатической нервной 
системы днем в 2,2 раза; у лиц с очень высоким сердечно-сосудистым 
риском - достоверно выше была величина стресс-индекса в пассивный 
период суток на 37,3% и достоверно выше активность парасимпатической 
нервной системы в 2,7 раза в день и 2,5 раза ночью, вазомоторного 
центра - на 49,4% в день и 47,0% ночью; у лиц с высоким сердечно-
сосудистым риском по шкале SCORE - достоверно выше был стресс-
индекс на 71,0% и активность парасимпатической нервной системы в 2 
раза в течение всех суток. Прямая корреляционная связь была установлена 
при исследовании коэффициента децелерации синусового ритма, и было 
доказано, что снижение антифибриляторной защиты миокарда и появление 
турбулентности сердечного ритма прежде всего связано со снижением 
активности парасимпатической системы (rху = 0,9). 

Доказано преимущество комплексного применения бисопролола 
и фосфокреатина в базовой терапии больных с постинфарктным 
кардиосклерозом и сопутствующей турбулентностью сердечного ритма. 
Применение на фоне стандартной схемы лечения ишемической болезни 
сердца осложненной нарушением сердечного ритма по типу желудочковой 
экстрасистолии фосфокреатина позволяет у 54,5% больных достичь 
полной редукции эктопизма и достоверно снизить градацию желудочковой 
экстрасистолии. Сочетание бисопролол с фософокреатином снижает 
стресс-индекс на 20,0%, достоверно снижает активность симпатической 
звена вегетативной нервной системы на 36,3%, повышает активность 
парасимпатического звена на 35,5% и антифибриляторную защиту 
организма, снижает начало турбулентности сердечного ритма на 22,2%, 
приводит к повышению показателя замедления сердечного ритма на 24,6% 
от исходного уровня. В базовую терапию больных с постинфарктным 
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кардиосклерозом и сопутствующей желудочковой экстопией различной 
степени градации и турбулентностью сердечного ритма следует использовать 
дифференцированно бета-адреноблокатор бисопролол в дозе 5±2,5 мг и 
фосфокреатин - 1 г в сутки в течение 14 суток. 

Применение шкалы прогнозирования внезапной сердечной смерти 
позволяет проводить профилактику, раннюю диагностику и вносить 
коррекции в лечение фатальных осложнений сердечного ритма в популяции 
лиц с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском и у пациентов 
с имеющимися заболе ваниями сердечно-сосудистой системы.

В диссертации сформулированы практические рекомендации и создана 
доступная в использовании шкала прогнозирования риска возникновения 
и прогрессирования жизненно опасных аритмий и внезапной сердечной 
смерти у больных с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском 
и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями с учетом оценки состояния 
вариабельности и турбулентности сердечного ритма. Отрасль - медицина.

Ключевые слова: сердечно-сосудистый риск, ишемическая болезнь 
сердца, аритмия, внезапная сердечная смерть, вариабельность сердечного 
ритма.

ANNOTATION

Vytryhovskiy A.I. The heart rhythm variability and turbulence in 
diagnosis, treatment and prevention of complications among people with 
high and very high cardiovascular risk – The manuscript.

Thesis for a doctor degree of medical sciences by specialty 14.01.11 – 
cardiology. – Ivanovo-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 
2019.

 The dissertation presents a solution of the scienti c problem in the 
implementation of the concept of prevention and treatment of fatal complications 
of cardiac rhythm and sudden cardiac death in a population of people with 
high and very high cardiovascular risk based on the assessment of the state of 
variability and turbulence of heart rhythm. Analyze priming on the results of the 
10 years rivalry for 4214 patients of the viral pathology.

 The advantages of the complex application of bisoprolol and phosphocreatine 
in the baseline therapy of patients with post-infarction cardiosclerosis associated with 
turbulence of heart rhythm have been  proved. Scale for predicting the risk of the 
emergence and progression of life-dangerous arrhythmias and sudden cardiac death 
among patients with cardiovascular diseases, based on the state of the variability and 
turbulence of the heart rhythm was developed. Branch – medicine.

Key words: cardiovascular risk, ischemic heart disease, arrhythmia, sudden 
cardiac death, cardiac rhythm variability. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АГ  – артеріальна гіпертензія 
АсАТ  – аспартатамінотрансфераза
АлАТ  – аланінамінотрансфераза
АТ  – артеріальний тиск
БЛ  – бісопролол
ВСР  – варіабельність серцевого ритму
ДМАТ – добове моніторування артеріального тиску
ЕхоКГ – ехокардіографія
ЖНА  – життєво-небезпечні аритмії
ІМ  – інфаркт міокарда
ІХС  – ішемічна хвороба серця
ЛШ  – лівий шлуночок
ЗС  – зовнішнє середовище
ПРС  –  прогнозування раптової серцевої смерті 
РСС  –  раптова серцева смерть 
СрАТ –  середній артеріальний тиск
ССЗ  – серцево-судинне захворювання
ССП  –  серцево-судинні події
ССР  – серцево-судинний ризик
ССС  – серцево-судинна система
ТСР  – турбулентність серцевого ритму 
УО  – ударний об’єм
ФК   – фосфокреатин
ШЕ   – шлуночкова екстрасистолія 
AC  – acceleration capacity (коефіцієнт прискорення серцевого ритму)
DC   – deceleration capacity (коефіцієнт уповільнення серцевого ритму)
HF  – High Friquencу (зона високих частот)
LF   – Low Friquencу (зона низьких частот)
ТО   – turbulence onset (початок турбулентності)
TP  – Total Power (загальна напруга варіабельності серцевого ритму)
TS   – turbulence slope (нахил турбулентності)
ULF  – Ultra Low Friquencу  (зона наднизьких частот)
VLF  – Very Low Friquencу (зона дуже низьких частот)





Підписано до друку 11.02.2019 р. Формат 60х84/16. 
Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 1,8. Тираж 100 пр. Зам. №3
Тираж здійснено у видавництві ДВНЗ «Івано-Франківський

національний медичний університет».
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру 

видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. 
ДК № 2361 від 05.12.2005 р.

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


