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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Початок ХХІ століття характеризується епідеміями 

артеріальної гіпертензіі (АГ), цукрового діабету (ЦД) II тип / метаболічного 

синдрому (МС), фібриляції передсердь (ФП) та серцевої недостатності (СН), яка є 

кінцевою стадією в кардіоваскулярному континуумі (Angeli F., 2014; Коваленко 

В.М., 2015; ESC, 2015). Поширеність ФП у світі в загальній популяції складає 1-2%, 

а у віці > 80 років – 8% (Camm A.J., 2010; Сичов О.С., 2016), СН – до 2% усього 

дорослого населення і до 10% у старших вікових групах (Воронков Л.Г., 2015). За 

даними Фремінгемського дослідження (1999), за наявності застійної СН ризик ФП 

зростає у чоловіків у 9, у жінок – у 14 разів.  

У національних рекомендаціях із порушень ритму серця (2015) уперше 

діагностовану ФП визначено як окрему клінічну форму ФП, що може в подальшому 

перебігати по типу пароксизмальної, персистуючої чи постійної ФП.  

Згідно сучасних уявлень основу МС складають чотири кардіометаболічних 

фактори ризику, зокрема, АГ, абдомінальне ожиріння, дисліпідемія, порушення 

толерантності до глюкози / ЦД (Reaven G.M.,1988; Мітченко О.І., 2009), а також 

низькоінтенсивне хронічне запалення, дисфункція ендотелію (Лутай М.І., 2012) із 

втратою ендотелієм антитромбогенних властивостей, збільшення 

гіперкоагуляційного потенціалу крові (Коркушко О.В. та співавт., 2012; Дзяк Г.В., 

2014; Сичов О.С., 2015), інсулінорезистентність (ІР) з гіперінсулінемією (ГІ) (ВООЗ, 

1999). У свою чергу, ендотеліальна дисфункція асоціюється з активацією симпато-

адреналової, ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) (Малая Л.Т., 2002; 

Тащук В.К., 2015) та виникненням ФП (Жарінов О.Й., 2015) і СН (Воронков Л.Г., 

2013).  

Враховуючи високу смертність та інвалідизацію від ускладнень ФП (EHRA, 

2016), виникає потреба в з’ясуванні факторів несприятливого впливу на прогноз із 

метою оптимізації тактики лікування та профілактики ФП (Коваленко В.М., 2014; 

Сичов О.С., 2014; Raviele A., 2015). Однак досліджень, які вивчали б прогноз хворих 

на АГ з ФП та СН з урахуванням наявності ІР, проводиться в Україні мало. 

Недостатньо вивченим залишається обтяжуючий вплив ІР на коагуляційно-

тромбоцитарний гемостаз, ліпідний обмін, функцію ендотелію, активність РААС, 

вегетативну регуляцію кардіогемодинаміки у хворих на АГ із вперше виявленою 

ФП та СН. Вивчення кореляційних взаємозв’язків між даними патогенетичними 

ланками дозволить удосконалити критерії визначення річного прогнозу з 

виявленням найбільш вагомих гемостатичних та кардіометаболічних факторів 

впливу на величину індивідуального ризику серцево-судинних подій (ССП) та 

кумулятивну частку виживання. Вищенаведене обґрунтовує актуальність та 

доцільність такого дослідження.  

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

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої 

медицини стоматологічного факультету імені професора М.М. Бережницького 

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" на тему: «Кардіо-

метаболічні порушення та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію» (номер 
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держреєстрації № 0111U006407), роки виконання 2011-2013 рр. Здобувач є 

виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: покращення визначення прогнозу у хворих при вперше 

виявленій фібриляції передсердь з артеріальною гіпертензією та серцевою 

недостатністю на основі нових наукових даних про особливості клінічних, 

кардіогемодинамічних, гемостатичних, глюкозометаболічних параметрів, активності 

ренін-ангіотензин-альдостеронової системи та хронічного системного запалення як 

маркерів додаткової оцінки кардіоваскулярного ризику за наявності 

інсулінорезистентності. 

Завдання дослідження 

1. Вивчити особливості клінічного перебігу вперше виявленої ФП за шкалою 

EHRA та ризик ускладнень за шкалою CНA2DS2-VASc, HAS-BLED у хворих на АГ 

із СН, залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові.  

2. Оцінити показники кардіогемодинаміки та варіабельності серцевого ритму у 

хворих на АГ з уперше виявленою ФП та СН, залежно від типу перебігу ФП та рівня 

ендогенного інсуліну в крові. 

3. Провести аналіз показників системи коагуляційного і тромбоцитарного 

гемостазу, вуглеводного і ліпідного обмінів, активності ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи за рівнем циркулюючого альдостерону та хронічного 

системного запалення за рівнем С-реактивного протеїну (С-РП) у хворих на АГ з 

уперше виявленою ФП та СН, залежно від типу перебігу ФП та рівня ендогенного 

інсуліну в крові. 

4. Дослідити кореляційні взаємозв’язки між станом системи коагуляційного і 

тромбоцитарного гемостазу та показниками вуглеводного і ліпідного обмінів, 

активністю ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, хронічним системним 

запаленням, варіабельністю серцевого ритму та структурно-функціональними 

параметрами серця, залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові. 

5. Оцінити ризик виникнення фатальних і нефатальних кардіоваскулярних подій 

та визначити кумулятивні частки виживання хворих на АГ з уперше виявленою ФП, 

СН та метаболічними порушеннями, залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові. 

6. Розробити діагностично-прогностичний алгоритм оцінки перебігу вперше 

виявленої ФП у хворих на АГ з СН та метаболічними порушеннями, залежно від 

рівня ендогенного інсуліну в крові. 

Об’єкт дослідження: уперше виявлена фібриляція передсердь.  

Предмет дослідження: прогноз перебігу на основі комплексної оцінки 

показників кардіогемодинаміки, варіабельності серцевого ритму, гемостазу, 

вуглеводного обміну, ліпідного профілю, активнoсті ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи та системного запалення. 

Методи дослідження: загально-клінічні, інструментальні: 

електрокардіографія (ЕКГ), холтерівське моніторування ЕКГ (ХМ ЕКГ), 

ехокардіографія (ЕхоКГ); біохімічні: вміст у крові загального холестерину (ЗХ), 

тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїнів низької 

щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), коефіцієнту 

атерогенності (КА); коагулограма: міжнародне нормалізаційне співвідношення 
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(МНС), фібриноген, розчинні фібрин-мономерні комплекси (РФМК); 

імуноферментні: вміст у крові ендогенного інсуліну (ЕІ), альдостерону, Д-димеру, 

С-РП; пероральний глюкозо-толерантний тест (ПГТТ); агрегаційна активність 

тромбоцитів (ААТ); статистичні.  

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про 

клініко-патогенетичні особливості перебігу вперше виявленої ФП у хворих на АГ та 

СН функціональний клас (ФК) І-ІІ, залежно від рівня ЕІ в крові. За умови ІР із 

реактивною / спонтанною ГІ характерним є збільшення частоти перманентної 

форми ФП, прогресуюче наростання інтенсивності скарг, асоційованих з аритмією 

за шкалою EHRA, тяжчий перебіг АГ, абдомінальне ожиріння, схильність до 

тахісистолії, збільшення дефіциту пульсу та ризику виникнення тромботичних 

ускладнень за шкалою CНA2DS2-VASc і кровотеч за HAS-BLED, порівняно з 

хворими без ІР. 

 Виявлено залежність тяжкості перебігу вперше виявленої ФП від типу 

пароксизму та наявності ІР. При адренергічному типі пароксизму за наявності ІР 

характерним є зниження варіабельності серцевого ритму (ВСР) за часовими та 

спектральними параметрами з підвищенням тонусу симпатичної та зниженням 

тонусу парасимпатичної ланок вегетативної нервової системи (ВНС), активація 

РААС із гіперальдостеронемією та інтенсифікація системного запалення з 

підвищенням рівня С-РП, протромботичних розладів коагуляційного і 

тромбоцитарного гемостазу, зниження чутливості печінки до інсуліну (НОМА-%S), 

напруження секреторної активності ß-інсулярного апарату підшлункової залози 

(HOMA-%β), дисліпідемія зі зростанням рівнів ЗХ, ТГ і ЛПНЩ та зниженням 

ЛПВЩ, які виявляються не тільки при спонтанній ГІ та СН ФК ІІ NYHA, а вже при 

реактивній ГІ та СН ФК І, порівняно з хворими з вагусним і змішаним типами 

пароксизмів та без ІР.  

 Встановлено наявність тісних кореляційних взаємозв’язків між показниками 

коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу та ЕІ, НОМA-IR, КА, альдостерону, С-

РП, розміром лівого передсердя (ЛП), щільність яких збільшується за наявності ІР. 

Уточнено, що прогресування ІР та поглиблення порушень у системі гемостазу 

асоціюється зі зростанням шансів розвитку ССП: інсульт, інфаркт міокарда (ІМ), 

декомпенсація СН та смерть при вперше виявленій ФП. 

 Уперше визначено зниження кумулятивної частки виживання хворих із ФП 

та метаболічними порушеннями в умовах ІР не тільки зі спонтанною, а й з 

реактивною ГІ.  

 Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та апробовано 

діагностично-прогностичний алгоритм визначення тяжкості та прогнозу перебігу 

вперше виявленої ФП у хворих із метаболічними порушеннями та СН ФК І-ІІ 

NYHA, який включає оцінку клінічного стану, визначення антропометричних 

показників, застосування шкали EHRA, CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, контроль 

стану системи коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу, показників 

вуглеводного обміну в умовах ПГТТ, рівнів ліпопротеїнів крові та гуморальних 

показників ендотеліальної дисфункції C-РП, альдостерону.  
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Обґрунтовано необхідність динамічного контролю за станом системи 

гемостазу із метою виявлення гіперкоагуляції та розробки індивідуальної програми 

первинної та вторинної профілактики ускладнень неклапанної ФП. 

Впровадження результатів роботи в практику. Основні результати 

дослідження впроваджені в практичну роботу лікувально-профілактичних закладів 

України: терапевтичних відділень №1 (затв. 19.01.2015 р.) та №2 ЦМКЛ м. Івано-

Франківська (затв. 29.04.2015 р.), терапевтичного відділення Івано-Франківської 

МКЛ №1 (затв. 18.03.2016 р.), центру клінічної медицини університетської клініки 

ІФНМУ (затв. 18.03.2016 р.), терапевтичного відділення Яремчанської ЦМЛ (затв. 

18.03.2016 р.), кардіологічне відділення КЗ Тернопільської Обласної Ради 

«Тернопільська університетська клініка» (затв. 25.09.2015 р.) та в педагогічний 

процес на кафедрах пропедевтики внутрішньої медицини, внутрішньої медицини 

№2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (затв. 20.01.2015 р.), на кафедрі внутрішньої медицини №1 ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України» (затв. 24.09.2015 р.), на кафедрі внутрішньої медицини ВДНЗ 

«Буковинський державний медичний університет» (затв. 16.09.2015 р.).  

Особистий внесок здобувача. Кандидатська дисертація є особистою 

науковою працею здобувача: проведено патентно-інформаційний пошук, аналіз 

наукової літератури, визначено мету та завдання дослідження, здійснено підбір та 

обстеження хворих, статистичну обробку, узагальнення результатів дослідження, які 

впроваджені в клінічну практику та навчальний процес. Висновки та практичні 

рекомендації сформульовані разом із науковим керівником. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

роботи оприлюднені на міжнародній науковій конференції студентів та молодих 

вчених «Актуальні питання сучасної медицини» (Харків, 2011), 24
th

 European 

Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection and 25
th
 Scientific Meeting of the 

International Society of Hypertension (Athens, 2014), науково-практичній конференції 

з міжнародною участю «Проблеми атеросклерозу як системної патології» (Харків, 

2014), V науково-практичній конференції Асоціації аритмологів України (Київ, 

2015), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Хронічні 

неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями» 

(Харків, 2015).  

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 15 

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

іноземному журналі, 7 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів, 

один патент на корисну модель, 2 раціоналізаторські пропозиції. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 131 

сторінці основного тексту та складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, результатів власних спостережень у 3 розділах, 

аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел та додатків, ілюстрована 40 таблицями 

та 34 рисунками. Бібліографічний покажчик містить 247 літературних джерел, з 

яких 128 – кирилицею, 119 – латиницею. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи. У дослідження включено 139 хворих на АГ (77 

чоловіків, 62 жінки) віком (69±10) років із уперше виявленою ФП, СН та 

метаболічними порушеннями, які перебували на лікуванні в терапевтичному 

відділенні №1 ЦМКЛ м. Івано-Франківська. Залежно від рівня ЕІ в крові хворі були 

розподілені на 3 групи: I група – 53 хворих із нормальним рівнем ЕІ в крові, II – 42 

хворих із реактивною ГІ, III – 44 хворих зі спонтанною ГІ. За формою ФП виділено 

35 хворих із пароксизмальною, 12 – персистуючою, 92 – перманентною формами 

ФП. Контроль – 20 практично здорових осіб. 

Діагноз АГ, уперше виявленої ФП, СН, метаболічних порушень, МС 

верифікували на основі Протоколу надання медичної допомоги за Наказом МОЗ 

України №436 «Кардіологія» від 03.07.2006 р. з урахуванням рекомендацій 

Української асоціації кардіологів (2013; 2016), Європейського товариства 

гіпертензії/Європейського товариства кардіологів (2016), Європейського товариства 

аритмологів (2016), критеріїв ATP III (2001) та Рекомендацій з діагностики і 

лікування МС, ЦД, предіабету і серцево-судинних захворювань Української 

асоціації кардіологів та ендокринологів (2012).  
Критерії виключення: стабільна стенокардія напруги ФК ІІІ – IV, гострий 

коронарний синдром, нестабільна стенокардія, ІМ, СН ФК ІІІ – IV NYHA, інсульт, 

транзиторна ішемічна атака, захворювання щитоподібної залози, онкологічні 

захворювання, нейропсихічна патологія, відмова пацієнтів від участі в дослідженні. 

Для оцінки симптомів ФП використано шкалу EHRA (ЄТК, 2016). 

Стратифікацію ризику виникнення інсульту, тромбоемболій, геморагічних 

ускладнень проведено за допомогою шкали CHA2DS2-VASc та HAS-BLED.  

Дослідження серцево-судинної системи включало ЕКГ, ХМ ЕКГ, ЕхоКГ в М- і 

В-режимах з визначенням стандартних показників. 

Проведено ПГТТ із паралельним визначенням рівня глікемії 

глюкозоксидазний метод та ЕІ в крові до та через 2 години після навантаження 

глюкозою за загальновизнаною методикою. Визначення ІР проводили за 

показниками HOMA-IR, Caro, чутливість печінки до інсуліну (НОМА-%S) та 

секреторну функцію β-клітин підшлункової залози (НОМА-%β). 

Стан коагуляційного гемостазу визначали за показниками: МНС 

(стандартизований тромбопластин із міжнародним індексом чутливості 1,42), 

фібриногену, РФМК. 

Стан тромбоцитарного гемостазу оцінювали за показниками ААТ: ступінь 

агрегації (%), швидкість агрегації (%/с), час агрегації (с), кількість тромбоцитів 

(тис/мкл), фактор Віллебрандта (фВ) (%). 

Рівні в крові ЕІ, С-РП, альдостерону та Д-димеру в плазмі крові визначали 

імуноферментним методом (“ELISA” та «D-dimer Latex Agglutination Kit» Dialab, 

Австрія). За норму приймали показники ЕІ крові в межах 8-20 мкОд/мл, 

альдостерону – (114,73±1,62) пг/мл, С-РП – (1,45±0,15) мг/мл, Д – димеру (< 200 

нг/мл). 
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Біохімічне дослідження проводили за стандартними методиками з 

визначенням рівня ЗХ, ЛПВЩ, ТГ (реактиви «Вітал», Росія). Рівень ЛПНЩ, 

ЛПДНЩ та КА визначали розрахунковим методом.  

Статистичне опрацювання результатів проведено за допомогою «Microsoft 

Excel», програм «Statistica v. 6.0» (StatSoft, USA), із використанням t-критерія 

Стьюдента, критерія Фішера, χ
2
, коефіцієнта кореляції Пірсона, таблиць 2×2 [( 

a*b)/(c*d)], відношення шансів, 95% довірчий інтервал, процент виживання за 

методом Каплана-Мейєра.  

Результати дослідження та їх обговорення. У хворих на АГ з уперше 

виявленою ФП, СН та метаболічними порушеннями характерним є залежність між 

клініко-функціональними та лабораторними показниками, залежно від рівня ЕІ в 

крові та типу пароксизмів ФП.  

Відмічено збільшення частоти реактивної та спонтанної ГІ із віком, зокрема, 

найвищий рівень у похилому віці. Причому ГІ, як прояв ІР, та перманентна форма 

ФП спостерігали частіше у чоловіків похилого віку, ніж у жінок.  

Для хворих із ГІ були властиві найвищі показники маси тіла, індексу маси тіла 

та обводу талії, що підтверджувало наявність МС з ІР. Зокрема, величина обводу 

талії збільшувалася при ожирінні, і найвищий її рівень відмітили у жінок III групи з 

перманентною формою ФП. 

У хворих із ГІ відмічено вищі показники систолічного артеріального тиску 

(САТ) і діастолічного (ДАТ), порівняно з I групою. Зокрема, у III групі з 

перманентною формою ФП рівні САТ і ДАТ перевищували показник контролю в 1,3 

раза (р<0,05). У II та III групах із пароксизмальною ФП показник частоти серцевих 

скорочень (ЧСС) був збільшений майже в 1,5 та 1,7 раза (р<0,05) відповідно, у I 

групі – лише в 1,4 раза (р<0,05). Дещо в меншій мірі виявлено підвищення ЧСС при 

персистуючій та перманентній формах ФП (р<0,05). 

Скарги на серцебиття та задишку за шкалою EHRA достовірно частіше ніж в І 

групі турбували пацієнтів II і III груп (р<0,05), у яких в 55 (85,94%) випадках 

діагностовано перманентну форму ФП. 

У хворих без ІР виявлено скарги за EHRA І-ІІ класу в 38 (72%) випадках, у 15 

(28%) – III-IV класу, в той час як при ІР лише у 10 (11%) випадках – І-ІІ класу та у 

77 (89%) – ІІІ-IV класу. 

За шкалою CНA2DS2-VASC виявлено зростання ризику виникнення 

тромбоемболій зі збільшенням ступеня ГІ. У жодного пацієнта III групи як при 

пароксизмальній, так і при постійних формах ФП не було виявлено низького ризику, 

тоді як в I групі – 49 (35%) випадків (р1<0,05). У більшої частини хворих III групи 

ризик тромбоемболій був оцінений у 4 та більше балів, зокрема, в 36 (86%) випадках 

при реактивній та в 42 (95%) – при спонтанній ГІ у хворих із перманентною формою 

ФП.  

За шкалою HAS-BLED встановлено збільшення ризику виникнення кровотеч 

при ІР. Зокрема, високий ризик в 3 та більше балів було виявлено в 1 (2,38%) та в 3 

(6,82%) (II та III групи) випадках відповідно при персистуючій та перманентній 

формах ФП (р1<0,05). При реактивній / спонтанній ГІ ризик в межах 0 – 3 бали 

складав 98% / 93% випадків, > 3 балів – 2% / 6% випадків відповідно. 
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За даними ХМ ЕКГ виділено три типи ФП: вагусний тип ФП – 40 (28,77%) 

випадків: 11 (27,50%) хворих без ІР та 29 (60,42%) – з ІР; адренергічний тип – 49 

(35,25%): 19 (38,77%) – без ІР та 30 (61,22%) – з ІР; змішаний тип – 50 (35,97%): 23 

(45,10%) – без ІР та 27 (54,00%) – з ІР.  

Виявлено порушення діастолічної функції лівого шлуночка (ЛШ), залежно від 

рівня ЕІ, форми та типу пароксизмів ФП. Відмічено ознаки гіпертрофії ЛШ як за 

даними метричних, так і об’ємних показників ЕхоКГ. Причому, у II та III групах із 

перманентною формою ФП усі об’ємні показники ЛШ коливалися на найвищому 

рівні (р1<0,05). За наявності ІР при СН ФК ІІ частіше виявляли концентричну (65%) 

і рідше – ексцентричну (35%) гіпертрофію міокарда з дилатацією ЛП понад 

(4,69±0,19) см на тлі збереженої систолічної функції ЛШ (фракція викиду >50%). 

При пароксизмальній, персистуючій та перманентній формах ФП виявлено 

збільшення діаметру ЛП на 31%; 48% та 51% (I група); 39%; 50%; 57% (II група); 

48%; 56%; 61% (III група) відповідно, порівняно з контролем (р1<0,05).  

У хворих із ФП та ІР майже з однаковою частотою виявляються 3 типи 

перебігу пароксизму – адренергічний, вагусний, змішаний. Проте більш виражені 

зміни кардіогемодинаміки характерними були для адренергічного типу ФП із ІР. 

Так, показники кінцево-систолічного розміру і кінцево-діастолічного розміру ЛШ у 

хворих із адренергічним типом ФП були збільшеними на 20%, при вагусному та 

змішаному типах – на 17%; діаметр ЛП – на 20%, при вагусному та змішаному 

типах – на 18%, порівняно з показником у I групі (р<0,05). Збільшення маси 

міокарда ЛШ та індексу маси міокарда (ІММ) ЛШ супроводжувалося підвищенням 

показника кінцево-систолічного об’єму та кінцево-діастолічного об’єму в усіх 

групах (р<0,05). Максимальні значення відмічено у хворих з адренергічним типом 

при ІР (р1<0,05). Фракція викиду ЛШ мала тенденцію до зниження і коливалася на 

нижній межі норми при адренергічному типі пароксизмів ФП з ІР (р<0,1).  

Встановлено схильність до тахісистолічного варіанту перебігу ФП за 

показником ЧСС, причому в більшій мірі при пароксизмальній формі ФП у хворих 

із ІР, порівняно з хворими без ІР (р1;2<0,05). Показники RMSSD та pNN50 виявилися 

зниженими у хворих II та III груп на 25% та 54% при пароксизмальній ФП, 

порівняно з контролем (р1<0,05). У 59% випадках при персистуючій та 

перманентній формах ФП показник pNN50 був зниженим на 20% (II група) та на 

38% (III група), порівняно з контролем (р<0,05) та I групою (р1<0,05). 

При оцінці стану загальної ВСР за показниками SDАNN, SDNN та SDNNind у 

цілому відмічено їхнє підвищення на 15% та 21% у II та III групах при 

пароксизмальній формі ФП відповідно, порівняно з контролем (р1<0,05). Показник 

SDNNind при пароксизмальній формі ФП був зниженим на 14% (II група) та 23% 

(III група), проти контролю (р1<0,05), що відображає дисбаланс між симпатичною та 

парасимпатичною ланками ВНС.  

Порушення вегетативної регуляції ВСР за спектральними показниками 

відмічено у всіх хворих. Проте показники тонусу симпатичного відділу ВНС – LF та 

LF/HF були найбільш підвищеними при ІР – на 35% та 49% та в 1,5 – 2,0 раза 

відповідно в II та III групах при пароксизмальній ФП (р1<0,05) і, у меншій мірі, – 

при персистуючій та перманентній формах, порівняно з контролем (р1<0,05). 
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Показник HF виявився зниженим на 21% (III група) та 13% (II група) при 

пароксизмальній ФП; на 14% (III група) – при персистуючій та перманентній 

формах ФП, порівняно з контролем (р1<0,05).  

За умови ГІ показники RMSSD та pNN50 при адренергічному типі знижені на 

39% та 42% відповідно; SDАNN – підвищений на 28%, порівняно з I групою 

(р1<0,05), та на 16%, порівняно з вагусним та змішаним типами (р2<0,05). 

Аналогічну спрямованість змін відмічено для показників SDNN та SDNNind 

(р1;2<0,05). 

При адренергічному типі ФП із ІР виявлено підвищення показників LF і 

LF/HF на 28% та 25% відповідно та зниження HF на 16%, порівняно з вагусним та 

змішаним типами (р1;2<0,05). При вагусному типі з ІР парасимпатичний вплив за 

показником HF був збережений і не відрізнявся від показника в I групі (р<0,1). Отже 

при ІР, зміни ВСР пов’язані не стільки зі збільшенням тонусу симпатичного відділу 

ВНС за показниками SDNN, SDАNN, SDNNind, LF та LF/HF, як зі зниженням 

тонусу парасимпатичної ланки за показниками RMSSD, pNN50, HF та VLF. 

Серед обстежених в 75% випадках встановлено активацію тромбоцитарного 

і/або коагуляційного гемостазу з підвищенням концентрації РФМК у 98 (70%) та Д-

димеру в 56 (54%) випадках у II та III групах із персистуючою та перманентною ФП, 

що більше, ніж у 2 рази перевищувало показник контролю (р1<0,05) та на 23% – 

показник у I групі (р2<0,05). Відмічено зниження рівня МНС при перманентній ФП 

на 14% та 26% (II та III групи), порівняно з контролем (р1<0,05), та на 23%, 

порівняно з I групою (р2<0,05). При пароксизмальній та персистуючій ФП виявлено 

лише тенденцію до зниження показника МНС (р1<0,1). 

Порушення процесу дезагрегації виявлено при персистуючій/перманентній 

формах ФП у вигляді зменшення часу агрегації на 44%/44% (II група) та на 

48%/50% (III група), порівняно з контролем (р1<0,05).  

Показники ступеня та швидкості агрегації тромбоцитів були збільшеними 

майже в 1,5 раза в II та III групах при пароксизмальній і персистуючій формах ФП 

та на 23% та 39% у III групі при перманентній формі, порівняно з контролем 

(р1<0,05). Гіперагрегацію відмічено в I групі – у 22 (42%); у II – у 26 (65%); у III – у 

35 (76%) випадках (р<0,05). Найвищі значення фВ констатовано в III групі з 

перманентною формою ФП – (267±10)% (р1<0,05). Істотних змін кількості 

тромбоцитів у крові нами не виявлено. Отже, при ІР стан гіперагрегації частіше 

виникає, а активність агрегаційної ланки пов’язана не стільки зі збільшенням 

кількості тромбоцитів, як зі зміною їхньої активності.  

При різних типах пароксизмів ФП наявні ознаки гіперагрегації, більш 

вираженої при адренергічному типі за наявності ІР: збільшення показника 

фібриногену на 19%, РФМК в 1,5 раза, Д-димеру на 24%, зниження МНС на 14%, 

порівняно з хворими без ІР (р<0,05). Встановлено вкорочення часу початку агрегації 

на 41%, підвищення показників швидкості агрегації на 27% та ступеня агрегації на 

20%, фВ на 24%, порівняно з хворими без ІР (р<0,05). При вагусному та змішаному 

типах ці показники мали аналогічну направленість змін проте з меншою 

інтенсивністю (р<0,05). 
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За ПГТТ рівень глюкози в крові натще в I та II групах коливався в межах 

контролю, був підвищений при спонтанній ГІ (р<0,05), зокрема, у 70% випадках при 

перманентній формі ФП. 

Рівень ЕІ в крові натще в I та II групах відповідав показникам у контролі, у III 

групі підвищений на 17%, особливо при перманентній ФП (р1<0,05), після 

навантаження глюкозою – в 1,5; 1,6 та 1,8 раза при пароксизмальній, персистуючій 

та перманентній ФП відповідно, порівняно з контролем (р1<0,05) та майже на 50% 

порівняно з I групою (р2<0,05).  

Показник HOMA-IR перевищував показник контролю в 1,9 та 2,3 раза в I групі 

при персистуючій та перманентній формах ФП (р1<0,05), при пароксизмальній ФП – 

коливався на рівні контролю – (1,90±0,50) (р1<0,1). В ІІ і ІІІ групах даний показник 

перевищував контроль у 3 – 5 разів при пароксизмальній, персистуючій та 

перманентній формах ФП (р1<0,05). 

Показник НОМА-%β в І групі коливався в межах норми, у II та III групах лише 

при перманентній формі ФП з адренергічним та змішаним типами пароксизмів мав 

тенденцію до підвищення секреторної активності β-клітин підшлункової залози 

(р<0,1).  

У хворих із перманентною формою ФП та адренергічним типом при ІР індекс 

НОМА–%S був зниженим на 39%; дещо в меншій мірі при пароксизмальній та 

персистуючій формах – на 16% та 25%, проти контролю (р1<0,05), та на 20%, 

порівняно з I групою (р2<0,05). 

Рівень глюкози в крові натще, незалежно від типу пароксизмів ФП, коливався 

на рівні контролю (р<0,1); після навантаження був підвищеним при адренергічному 

та вагусному типах ФП з ІР на 28%, при змішаному типі – на 32%, порівняно з 

показником натще (р1<0,05). Рівень ЕІ натще при адренергічному типі ФП з ІР був 

підвищений у 2 рази, при вагусному та змішаному типах в 1,4 раза, порівняно з I 

групою (р<0,05), 

Показник HOMA-IR виявився максимально підвищеним при ІР та 

адренергічному типі ФП і майже в 1,5 раза перевищував відповідний показник при 

вагусному та змішаному типах ФП (р2;3<0,05). 

Виявлено дисліпідемію у хворих всіх груп, більш виражену при ІР з 

перманентною формою ФП. При адренергічному типі перебігу пароксизмів з ІР 

рівні ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, КА були підвищені, а ЛПВЩ – знижені в 2 – 3 рази, порівняно 

з хворими без ІР (р<0,05). 

Встановлено зростання рівня циркулюючого альдостерону в I групі в 2,5 – 3 

рази і в 3 – 4 рази в II та III групах, незалежно від форми ФП (р1<0,05). Встановлено 

прямий сильний кореляційний зв’язок між рівнями ЕІ та альдостерону в II та III 

групах (r=0,8701, p=0,0011; r=0,8733, p=0,0004) відповідно. Встановлено збільшення 

рівня альдостерону на 35% при адренергічному типі ФП з ІР, порівняно з вагусним 

типом (р1<0,05).  

Рівень С-РП був підвищеним у всіх хворих, причому у хворих без ІР в 3 рази, 

за наявності ІР – у 4 – 7 разів (р<0,05), особливо при постійних формах ФП. При ІР 

виявлено сильний прямий кореляційний зв’язок між рівнем С-РП та ЕІ (r=0,7215, 

p=0,0005/r =0,7627, p=0,0001). При адренергічному типі пароксизмів ФП із ІР рівень 
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С-РП був в 1,5 раза вищим за рівень у I групі (р<0,05). Дещо з меншою 

інтенсивністю відмічено підвищення показника С-РП у хворих вагусного та 

змішаного типів ФП (р1<0,05). 

Найбільш перспективними для додаткової оцінки величини гемо-кардіо-

метаболічного ризику можна вважати залежності з високим ступенем кореляційного 

зв’язку між показниками коагуляційного гемостазу, що в порядку зменшення 

становить: РФМК та ІММЛШ (r=0,89)  фібриноген та С-РП (r=0,88)  Д-

димер та ЕІ (r=0,87)  РФМК та ЕІ (r=0,82)  фібриноген та HOMA-IR (r=0,81), 

РФМК та ЛПВЩ (r=-0,79)  Саго (r=-0,77)  HOMA-%S (r=-0,73); між 

показниками тромбоцитарного гемостазу в порядку зменшення: фВ та рівень С-РП 

(r=0,91)  альдостерон (r=0,89)  час агрегації та ЛПВЩ (r=0,82); негативні 

між часом агрегації та ЛПНЩ (r=-0,85), ЗХ (r=-0,81), альдостероном (r=-0,81)  

ступінь агрегації та ЛПВЩ (r=-0,81)  час агрегації та рівень ЕІ (r=-0,79), ЛП (r=-

0,79), HOMA-IR (r=-0,76), С-РП (r=-0,72).  

Досягнення кінцевої точки (КТ) реєстрували щоквартально впродовж року, 

серед них первинні КТ: ІМ – 16 (12%) випадків, інсульт – 18 (13%), декомпенсація 

СН – 46 (33%), стенокардія –10 (7%), ЦД – 11 (8%) та вторинна КТ (померло – 15 

(11%).  

Залежно від рівня ЕІ, найнижчі кумулятивні частки виживання виявлено у 

хворих зі спонтанною ГІ (рис. 1). У цій групі спостерігали частіше досягнення 

вторинної КТ.  

 

 

Примітки. 

Кумулятивні частки 

виживання: 96%; 69% та 48% у 

І; ІІ та ІІІ групах відповідно. 

χ
2
= 8,13; p = 0,0171 

Тест Кокса: 

р1-2= 0,00904; р1-3= 0,00035 

Тест Гехана-Вілкоксона:  

р1-2 = 0,03303; p1-3 = 0,00383 

Рис. 1 . Криві виживання, залежно від рівня ендогенного інсуліну. 

 

За частотою розвитку декомпенсації СН у хворих без ІР (І група) показник 

складав 52% та зменшувався за наявності ІР до 28% та 8% (II та III групи). При 

вперше виявленій ФП несприятливими для прогнозу гемостатичними ознаками були 

гіперфібриногенемія, збільшення концентрації РФМК та Д-димеру. Кумулятивна 

частка виживання зменшувалася при підвищенні рівня фібриногену >6 г/л та 

становила для вторинної КТ – 58%, декомпенсації СН – 31%; РФМК > 8,0 мг/мл – 

для вторинної КТ – 43%, декомпенсації СН – 26%; Д-димеру > 300 нг/мл – для 

вторинної КТ – 40%, ІМ – 34%, декомпенсації СН – 30%, інсульту – 17%. 

І група 

ІІ група 

ІІІ група 
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При врахуванні форми ФП вищу смертність відмічено при перманентній ФП, 

порівняно з пароксизмальною та персистуючою ФП, особливо у хворих за наявності 

ІР. 
 

ВИСНОВКИ 

 

1. Уперше виявлена фібриляція передсердь часто виникає у хворих на 

артеріальну гіпертензію і поєднується з серцевою недостатністю та метаболічними 

порушеннями. У зв’язку з цим актуальним залишається питання впливу 

інсулінорезистентності на стан системи гемостазу, залежно від наявності 

дисліпідемії, активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, 

низькоінтенсивного хронічного запалення та вегетативної регуляції 

кардіогемодинаміки як маркерів величини індивідуального ризику виникнення 

серцево-судинних подій. 

 2. Для хворих із вперше виявленою фібриляцією передсердь, артеріальною 

гіпертензією, серцевою недостатністю та метаболічними порушеннями характерним 

є її клінічний перебіг по типу пароксизмальної (25%), персистуючої (9%) та 

перманентної форми (66%). За умови інсулінорезистентності (62%) збільшується 

частота перманентної форми фібриляції передсердь (74%), інтенсивність скарг за 

EHRA ІІІ – ІV клас у 89% випадках, тяжчий перебіг артеріальної гіпертензії, 

абдомінальне ожиріння (91%), схильність до тахісистолії, збільшення дефіциту 

пульсу; серцева недостатність функціональний клас ІІ у 3 – 5 разів частіше, 

порівняно з хворими без інсулінорезистентності. 

 3. При інсулінорезистентності у хворих із реактивною / спонтанною 

гіперінсулінемією ризик тромбоемболій за шкалою CНA2DS2-VASc високий, у 

межах 3 – 5 балів у 86% / 95% випадків відповідно; ризик кровотеч за HAS-BLED > 

3 балів – 2% / 6% випадків відповідно. 

 4. За наявності інсулінорезистентності при вперше виявленій фібриляції 

передсердь та серцевій недостатності функціональний клас ІІ частіше формується 

концентрична гіпертрофія міокарда (65%) із дилатацією лівого передсердя на тлі 

збереженої систолічної функції лівого шлуночка. Майже з однаковою частотою (29 

– 36%) виявляються 3 типи перебігу пароксизму фібриляції передсердь – 

адренергічний, вагусний, змішаний. Проте більш виражені зміни 

кардіогемодинаміки та варіабельності серцевого ритму є характерними для 

адренергічного типу фібриляції передсердь і пов’язані не стільки зі збільшенням 

тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи, як зі зниженням тонусу 

її парасимпатичної ланки. 

 5. При інсулінорезистентності у хворих з уперше виявленою фібриляцією 

передсердь та серцевою недостатністю функціональний клас ІІ характерним є 

підвищення в 1,5 – 2 рази показників коагуляційного (фібриноген >6 г/л, розчинні 

фібрин-мономерні комплекси >8 мг/мл, Д-димер >300 нг/мл) та тромбоцитарного 

гемостазу (укорочення часу, збільшення ступеня, швидкості агрегації тромбоцитів 

та фактору Віллебрандта), більш виражене при перманентній формі фібриляції 

передсердь та адренергічному типі перебігу пароксизму. 

6. У хворих із вперше виявленою фібриляцією передсердь та серцевою 
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недостатністю функціональний клас ІІ спостерігається інсулінорезистентність із 

порушенням толерантності до глюкози в 32% випадків, гіперінсулінемією – 

реактивна / спонтанна 30% / 32%, підвищенням HOMA-IR в 2/5 разів, зниженням 

чутливості печінки до інсуліну (HOMA-%S) на 25%/40% та збереженням 

секреторної активності ß-клітин підшлункової залози. Частота виявлення 

гіперінсулінемії не залежить від типу пароксизму, проте рівень ендогенного 

інсуліну, частота виявлення дисліпідемії зі збільшенням рівня загального 

холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності майже в 2 рази та зі 

зниженням ліпопротеїнів високої щільності на 30%, збільшення рівня альдостерону 

на 35% та С-реактивного протеїну на 48% є вищими при адренергічному типі 

фібриляції передсердь.  

7. У хворих з фібриляцією передсердь найбільш перспективними для додаткової 

оцінки прогнозу гемокардіометаболічного ризику можна вважати залежності з 

високим ступенем кореляційного зв’язку між показниками коагуляційного 

гемостазу, які в порядку зменшення мають наступну залежність: розчинні фібрин-

мономерні комплекси та індекс маси міокарда лівого шлуночка (r=0,89)  

фібриноген та С-реактивний протеїн (r=0,88)  Д-димер та ендогенний інсулін 

(r=0,87)  розчинні фібрин-мономерні комплекси та ендогенний інсулін (r=0,82) 

 фібриноген та HOMA-IR (r=0,81), розчинні фібрин-мономерні комплекси та 

ліпопротеїни високої щільності (r=-0,79), HOMA-%S (r=-0,73); між показниками 

тромбоцитарного гемостазу в порядку зменшення: фактор Віллебрандта та С-

реактивний протеїн (r=0,91), альдостерон (r=0,89)  час агрегації та ліпопротеїни 

високої щільності (r=0,82), ліпопротеїни низької щільності (r=-0,85), загальний 

холестерин (r=-0,81), альдостерон (r=-0,81)  ступінь агрегації та ліпопротеїни 

високої щільності (r=-0,81)  час агрегації та рівень ендогенного інсуліну (r=-

0,79), ліве передсердя (r=-0,79), HOMA-IR (r=-0,76), С-реактивний протеїн (r=-0,72).  

8. При інсулінорезистентності кумулятивна частка виживання найменша (<70% 

при реактивній та <50% – при спонтанній гіперінсулінемії) за показниками 

розчинних фібрин-мономерних комплексів та Д-димеру, оцінка яких може сприяти 

більш ранньому виявленню ризику як фатальних, так і нефатальних 

кардіоваскулярних подій. Виживання хворих із фібриляцією передсердь в умовах 

інсулінорезистентності в більшій мірі визначається гемостатичними, порівняно з 

метаболічними факторами ризику. 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для прогнозування перебігу вперше виявленої фібриляції передсердь у хворих на 

артеріальну гіпертензію доцільно використовувати не тільки шкали CНA2DS2-

VASc та HAS-BLED, а проводити додаткове визначення варіабельності серцевого 

ритму і типу пароксизму фібриляції передсердь за результатами холтерівського 

моніторування ЕКГ. 

2. У хворих на артеріальну гіпертензію з уперше виявленою фібриляцією 

передсердь для виявлення інсулінорезистентності рекомендується проводити 

пероральний глюкозо-толерантний тест із визначенням не лише рівня глюкози, а 

й наявності реактивної чи спонтанної гіперінсулінемії, розрахунок показників 
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інсулінорезистентності HOMA-IR, HOMA-%S, HOMA-%β. 

3. У хворих на артеріальну гіпертензію з уперше виявленою фібриляцією 

передсердь із рівнями фібриногену >6 г/л, розчинних фібрин-мономерних 

комплексів >8 мг/л, Д-димеру >300 нг/мл слід передбачати зниження 

кумулятивної частки виживання <70% при реактивній та <50% – при спонтанній 

гіперінсулінемії. 

4. У веденні хворих з уперше виявленою фібриляцією передсердь рекомендується 

використовувати алгоритм оцінки перебігу хвороби, що включає оцінку 

клінічного стану, визначення антропометричних показників, контроль стану 

кардіогемодинаміки, варіабельності серцевого ритму, показників вуглеводного 

обміну, інсулінорезистентності, рівнів атерогенних ліпопротеїнів крові, 

гіперальдостеронемії, хронічного запалення та розрахунок кумулятивної частки 

виживання. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Василечко М.М. Стан системи гемостазу та метаболічні порушення у 

хворих на артеріальну гіпертензію з фібриляцією передсердь та серцевою 

недостатністю. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – ДВНЗ "Івано-Франківський національний 

медичний університет", Івано-Франківськ, 2016. 

Дисертація присвячена покращенню визначення прогнозу при вперше 

виявленій ФП у хворих на АГ із СН на основі обстеження 139 хворих. Встановлено, 

що у хворих на АГ із ФП та СН перебіг захворювання є тяжчим і характеризується 

підвищенням АТ, ремоделюванням серця, діастолічною дисфункцією ЛШ, 

вегетативною дизрегуляцією, протромботичними розладами коагуляційного та 

тромбоцитарного гемостазу, ГІ, дисліпідемією, гіперальдостеронемією, імунним 

запаленням, ризиком виникнення тромбоемболій за CHA2DS2-VASc, кровотеч за 

HAS-BLED та супроводиться збільшенням інтенсивності скарг, асоційованих з 

аритмією за EHRA, зниженням кумулятивної частки виживання як за первинними, 

так і вторинною КТ.  

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, вперше виявлена фібриляція 

передсердь, серцева недостатність, інсулінорезистентність, прогноз. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Василечко М.М. Состояние системы гемостаза и метаболических 

нарушений у больных артериальной гипертензией с фибрилляцией предсердий 

и сердечной недостаточностью. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – кардиология. – ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет», Ивано-Франковск, 2016. 

Диссертация посвящена улучшению определения прогноза при впервые 

выявленной фибрилляции предсердий (ФП) у больных артериальной гипертензией 

(АГ) и сердечной недостаточностью (СН). Проведено общеклиническое 

обследование 139 больных с использованием шкал CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, 

EHRA, пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ), определение уровня 

эндогенного инсулина (ЭИ), альдостерона, С-реактивного протеина (С-РП), Д-

димера (ELISA-Kit), растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), 

агрегационной активности тромбоцитов (ААТ), липидного спектра крови, 

холтеровское мониторирование электрокардиограммы, эхокардиография. 

Установлено, что у больных с инсулинорезистентностью (ИР) не только со 

спонтанной, но и с реактивной гиперинсулинемией (ГИ) при пароксизмальной 
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форме ФП более выражена интенсивность жалоб по шкале EHRA, а при 

перманентной форме ФП выше риск тромбоэмболий по шкале CНA2DS2-VASC и 

кровотечений по HAS-BLED по сравнению с больными без ИР. 

Выявлено, что в условиях ИР для больных с адренергическим типом ФП 

характерно увеличение обьемных и метрических показателей сердца, нарушение 

диастолической функции левого желудочка, формирование концентрической 

гипертрофии миокарда с дилатацией левого предсердия. Причем, у больных с ГИ 

при перманентной форме ФП с адренергическим типом пароксизмов активность 

парасимпатического звена вегетативной нервной системы по показателям RMSSD, 

pNN50 и HF снижена, показатели симпатической активности SDАNN, SDNN, 

SDNNind, LF – повышены по сравнению с больными без ИР (р1<0,05).  

Для больных с ИР при персистирующей и перманентной ФП в 75% случаев 

характерна активация тромбоцитарного и/или коагуляционного гемостаза с 

повышением концентрации РФМК в 98 (70,50%) и Д-димера – в 56 (53,85%) случаях 

(р1<0,05). 

При изучении ААТ выявлено нарушение процесса дезагрегации у больных с 

персистирующей / перманентной формами ФП при адренергическом типе 

пароксизмов ФП с ГИ: уменьшение времени начала агрегации, степени, скорости 

агрегации и фактора Виллебрандта. У больных с ГИ и перманентной формой ФП 

при адренергическом типе пароксизмов выявлено нарушение толерантности к 

углеводам, повышение индекса HOMA-IR, снижение индекса чувствительности 

печени к инсулину (HOMA-%S) и напряжение секреторной активности β-

инсулярного аппарата поджелудочной железы (HOMA-%β).  

Для больных с ИР характерно увеличение уровня в крови общего холестерина, 

триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и снижение липопротеинов 

высокой плотности.  

Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у больных АГ с ФП 

и СН в условиях ИР сопровождается вторичной гиперальдостеронемией в большей 

степени при перманентной форме ФП с адренергическим типом пароксизмов ФП с 

увеличением уровня циркулирующего альдостерона в 3 раза у больных без ИР 

(р1<0,05) и в 4 раза – при ИР (р1<0,05). Установлена прямая сильная корреляционная 

связь между уровнями ЭИ и циркулирующего альдостерона в крови при 

реактивной/спонтанной ГИ (r=0,8701, p=0,0011 / r=0,8733, p=0,0004) соответственно. 

Имунное воспаление также более выражено при ИР: показатель С-РП повышен в 

3,1; 3,7 / 4,8 раза (пароксизмальная ФП); в 4,0; 4,5 / 5,2 раза (персистирующая ФП); в 

4,3; 5,0 / 6,7 раза (перманентная ФП) соответственно у больных без ИР и с 

реактивной / спонтанной ГИ по сравнению с контролем (р1<0,05). Между уровнями 

С-РП и ЭИ при реактивной / спонтанной ГИ обнаружена сильная прямая 

корреляционная связь (r=0,7215, p=0,0005 / r=0,7627, p=0,0001).  

Повышение риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений у 

больных АГ с ФП и СН сопровождалось снижением кумулятивной доли выживания 

как по первичных, так и по вторичной конечных точках (КТ). При впервые 

выявленной ФП обнаружены неблагоприятные прогностические факторы, которые 

способствуют возникновению и прогрессированию ФП и СН у больных АГ: ИР с 
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HOMA-IR > 3,0; HOMA-%B > 200; HOMA-%S < 60; гиперфибриногенемия > 6 г/л, 

увеличение концентрации РФМК > 8,0 мг/мл, Д-димера > 300 нг/мл; С-РП > 2 мг/мл, 

альдостерона > 200 пг/мл; дислипидемия: общий холестерин > 6,5 ммоль/л, 

триглицериды > 2,5 ммоль/л, липопротеины низкой плотности > 2,2 ммоль/л, 

липопротеины высокой плотности < 0,90 ммоль/л, ремоделирование сердца с 

увеличением диаметра левого предсердия > 4,6 см. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, впервые выявленная 

фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность, инсулинорезистентность, 

прогноз. 

 

ANNOTATION 

 

Vasylechko M.M. Hemostatic system and metabolic disorders in hypertensives 

with atrial fibrillation and heart failure. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate's of medical sciences. Speciality 14.01.11 – 

cardiology. –Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2016. 

The dissertation is devoted to improving prognosis in new-onset atrial fibrillation in 

hypertensives with heart failure based on the examination of 139 patients. 

It was found that in hypertensives with atrial fibrillation and heart failure and insulin 

resistens current disease is harder and is characterized by increased blood pressure, heart 

remodeling, diastolic dysfunction, autonomic dysregulation, prothrombotic disorders of 

coagulation and platelet hemostasis, hyperinsylinemia, dyslipidemia, hyperaldosteronemia, 

immune inflammation, higher risk of thromboembolism for CHA2DS2-VASc and bleeding 

for HAS-BLED and is accompanied by an increasing intensity of complaints associated 

with arrhythmia by EHRA, the cumulative decline in the proportion of survival both in 

primary and secondary endpoints. 

Keywords: arterial hypertension, new-onset atrial fibrillation, heart failure, insulin 

resistance, prognosis. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ААТ – агрегаційна активність тромбоцитів 

АГ – артеріальна гіпертензія 

ВНС – вегетативна нервова система  

ВСР – варіабельність серцевого ритму 

ГІ – гіперінсулінемія 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ЕІ – ендогенний інсулін 

ЕКГ – електрокардіографія 

ЕхоКГ – ехокардіографія  

ЗХ – загальний холестерин 

ІМ – інфаркт міокарда 

ІММ ЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка 

ІР – інсулінорезистентність 

КА – коефіцієнт атерогенності 

КТ – кінцева точка 

ЛП – ліве передсердя  

ЛПВЩ – ліпопротеїни високої щільності 

ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності 

ЛШ – лівий шлуночок 

МНС – міжнародне нормалізаційне співвідношення 

МС – метаболічний синдром 

ПГТТ – пероральний глюкозотолерантний тест 

РААС – ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

РФМК – розчинні фібрин-мономерні комплекси 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СН – серцева недостатність 

С-РП – С-реактивний протеїн 

ССП – серцево-судинні події 

ТГ – тригліцериди 

фВ – фактор Віллебрандта 

ФВ ЛШ – фракція викиду лівого шлуночка 

ФП – фібриляція передсердь 

ХМ ЕКГ – холтерівське моніторування електрокардіограми  

ЦД – цукровий діабет 

ЧСС – частота серцевих скорочень 
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