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Обґрунтування вибору теми дослідження. Згідно даних серцево-судинні 

захворювання (ССЗ) викликають майже 40 % усіх випадків смертей серед 

населення більшості розвинутих країн Європи. Стабільна ішемічна хвороба 

серця, серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, судинні 

захворювання, ліпідний профіль, ожиріння, куріння, запальні захворювання, 

споживання алкоголю, хронічні захворювання нирок є факторами кардіоваску- 

лярного ризику прогресування серцевої патології. У ході численних досліджень 

відмічено що, психоемоційний стрес, рівень тривоги і депресії підвищують ризик 

виникнення ССЗ. Виявлено, що вплив стресу на організм служить пусковим 

механізмом виникнення психосоматичного варіанту перебігу фібриляції 

передсердь, при якому у хворих виявляється симптоматика кардіоневрозу. 

Доведено, що наявність депресії підвищує ризик розвитку стрес-індукованої 

ішемії міокарда на 30 %. Встановлено, що стрес асоційований з високим рівнем 

поширеності психопаталогічних станів, зокрема, посттравматичного стресового 

розладу, тривожних, депресивних і змішаних тривожно-депресивних розладів. 

Тому значні психоемоційні навантаження, часті хронічні стресові cитуації є 

причиною розповсюдження психовегетативних розладів, психосоматичної 

патології і різних форм неврозів.  

Таким чином, аналіз сучасних досліджень вказує, що депресія, тривога і 

стрес можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком виникнення ССЗ і бути 

маркером їх несприятливого прогнозу. У той же час запропоновані методи 



лікування психічних розладів недостатньо ефективно впливають на серцеву - 

судинну систему і вимагають більш детального вивчення. 

Метою даного дослідження було підвищити ефективність лікування 

хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною і пароксизмальною 

формами фібриляції передсердь на основі клініко-патогенетичного 

обґрунтування застосування анксіолітика та β-адреноблокатора. 

Для досягнення поставленої мети використано наступні методи 

дослідження: клініко-анамнестичні; лабораторні; імуноферментні, спектрофото- 

метричний метод визначення активності каталази за А.Н. Бахом і С. Зубковою і 

глутатіонпероксидази, супероксиддисмутази у сироватці крові; психо- 

діагностичні шкали; інструментальні: електрокардіографія (ЕКГ), 

ехокардіографія (ЕхоКГ); статистичні.  

Результати. Доведений вплив психоемоційного статусу в клінічній 

практиці, як предиктора виникнення несприятливих серцево-судинних подій та 

тяжкості прогнозування перебігу стабільної ішемічної хвороби серця поєднаної 

з фібриляцією передсердь. Із метою прогнозу усунення негативних наслідків за 

коморбідності фібриляції передсердь та гіперкортизолемії, слід вважати 

перевищення рівня кортизолу понад 190 нмоль/л у поєднанні із зниженою 

фракцією викиду лівого шлуночка та підвищенням N-термінального фрагменту 

попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), як маркера 

оцінки прогнозування серцевої недостатності. Кореляційний аналіз встановив 

високий і прямий зв'язок між NT-proBNP і артеріальним тиском (r=0,823) і 

помітний прямий між кортизолом і загальним холестерином (r=0,605). 

Доведена ефективність карведилолу і мебікару у хворих у складі 

стандартного лікування стабільної ішемічної хвороби серця поєднаної із 

фібриляцією передсердь на фоні клініко-гемодинамічних показників стану 

міокарду, що запобігає дестабілізації захворювання. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

На підставі проведеного нами дослідження вперше вивчено рівень 

психоемоційного стресу, тривожно-депресивних розладів у хворих на стабільну 

ішемічну хворобу серця з постійною і пароксизмальною формою фібриляції 



передсердь, що спричинює важчий перебіг клінічної симптоматики фібриляції 

передсердь, обумовлюючи виникнення стрес-індукованої фібриляції передсердь.  

Відмічено, що додавання мебікару до стандарту лікування та його 

комбінації з карведилолом позитивно впливає на систолічну функцію лівого 

шлуночка, а саме зростає фракція викиду (p2<0,05) і зменшується маса міокарду 

лівого шлуночка (p2<0,05). Встановлено, що за даних схем лікування 

спостерігається позитивна динаміка лабораторних показників: зменшується 

рівень загального холестерину (p2<0,001), β-ліпопротеїдів (p2<0,05), знижується 

концентрація кортизолу (p2<0,05) і N-термінального фрагменту попередника 

мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) (p2<0,05), а також 

покращується динаміка антиоксидантних ферментів.  

Встановлено, що під впливом стандартного лікування з анксіолітиком у 

хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною і пароксизмальною 

формою фібриляції передсердь визначений позитивний вплив призначення 

мебікару на рівень психоемоційного стресу (p2<0,001), тривоги (p2<0,001), 

депресії (p2<0,001), розладів соматизації і зменшення виникнення випадків 

соціальних факторів, що впливають на здоров'я (p2<0,05) за даними 

психометричних методів дослідження. 

Доведена доцільність використання β-адреноблокаторів при лікуванні 

стабільної ішемічної хвороби серця з постійною і пароксизмальною формою 

фібриляції передсердь із підвищеною концентрацією NT-proBNP, що сприяє 

зменшенню процесів ремоделювання міокарда. 

Розроблена та застосована схема лікування (стандарт лікування + мебікар; 

стандарт лікування з карведилолом + мебікар) у хворих на стабільну ішемічну 

хворобу серця з постійною і пароксизмальною формою фібриляції передсердь на 

фоні підвищеного психоемоційного навантаження виявилася більш 

ефективнішою, ніж стандарт лікування.  

Практичне значення отриманих результатів. 

Підвищення психоемоційного навантаження у хворих на стабільну 

ішемічну хворобу серця з постійною і пароксизмальною формою фібриляції 



передсердь стало підґрунтя для проведення регулярного скринінгу стресу, 

тривоги і депресії.  

Суттєва терапевтична ефективність лікування мебікаром можлива завдяки 

використанню у практичній діяльності лікарів терапевтів, лікарів загальної 

практики, кардіологів, шкал і опитувальників для ранньої діагностики цих 

станів. 

Рекомендовано проведення інструментальних (ЕГК, ЕхоКГ), 

лабораторних (біохімічний аналіз крові, коагулограма, імуноферментний аналіз) 

методів дослідження у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною 

і пароксизмальною формою фібриляції передсердь при появі суб'єктивних 

(відчуття прискореного серцебиття і перебоїв у роботі серця, загрудинний біль, 

прояви вираженої задишки, пітливість, порушення сну, головний біль) і 

об'єктивних (підвищеного артеріального тиску, ослаблених тонів серця, 

наявності набряків нижніх кінцівок) симптомів захворювання.  

Оптимізована схема лікування стабільної ішемічної хвороби серця з 

постійною і пароксизмальною формою фібриляції передсердь в умовах 

підвищеного психоемоційного фону шляхом додавання анксіолітика і β-

адреноблокатора дозволяє покращити ефективність лікування клінічної 

симптоматики фібриляції передсердь, підвищує якість життя хворих і досягає 

стійких віддалених результатів.  

Ключові слова: стабільна ішемічна хвороба серця, фібриляція передсердь, 

шкали, скринінг, стрес, тривога, депресія, кортизол, мебікар, NT-proBNP.  
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Rationale for choosing a research topic. According to the data, cardiovascular 

diseases (CVD) cause almost 40 % of all deaths among the population of most 

developed European countries. Stable coronary heart disease, heart failure, 

hypertension, diabetes, vascular disease, lipid profile, obesity, smoking, inflammatory 

diseases, alcohol consumption, chronic kidney disease are factors of cardiovascular 

factors risk progression of cardiac pathology. Numerous studies have shown that 

psycho-emotional stress, anxiety and depression increase the risk of CVD. It was found 

that the effect of stress on the body serves as a trigger for the emergence of a 

psychosomatic variant of atrial fibrillation, in which patients show symptoms of 

cardioneurosis. It has been proven that the presence of depression increases the risk of 

stress-induced myocardial ischemia by 30 %. It has been established that stress is 

associated with a high prevalence of psychopathological conditions, in particular, post-

traumatic stress disorder, anxiety, depressive and mixed anxiety-depressive disorders. 

Therefore, significant psycho-emotional stress, frequent chronic stressful situations are 

the cause of the spread of psychovegetative disorders, psychosomatic pathology and 

various forms of neurosis. 

Thus, the analysis of current research indicates that depression, anxiety and 

stress may be associated with an increased risk of CVD and be a marker of their 

unfavorable prognosis. At the same time, the proposed methods of treatment of mental 

disorders are not effective enough to affect the cardiovascular system and require more 

detailed study. 

The aim of this study was to increase the effectiveness of treatment of patients 

with stable coronary heart disease with persistent and paroxysmal forms of atrial 

fibrillation on the basis of clinical and pathogenetic justification for the use of 

anxiolytics and β-blockers. 

To achieve this goal, the following research methods were used: clinical and 

anamnestic; laboratory; enzyme-linked immunosorbent assays, spectrophotometric 

method for determining catalase activity by A.N. Bach and S. Zubkova and glutathione 



peroxidase, superoxide dismutase in serum; psycho-diagnostic scales; instrumental: 

electrocardiography (ECG), echocardiography (echocardiography); statistical. 

Results. The influence of psychoemotional status in clinical practice as a 

predictor of adverse cardiovascular events and the difficulty of predicting the course 

of stable coronary heart disease combined with atrial fibrillation has been proven. In 

order to predict the elimination of adverse effects on the comorbidity of atrial 

fibrillation and hypercortisolemia, cortisol levels above 190 nmol/l should be 

considered in combination with decreased left ventricular ejection fraction and 

increased N-terminal fragment of cerebral natriuretic peptide precursor (NT-proBN). 

insufficiency. Correlation analysis found a high and direct relationship between NT-

proBNP and blood pressure (r = 0.823) and a marked direct relationship between 

cortisol and total cholesterol (r = 0.605). 

The effectiveness of carvedilol and mebicar in patients as part of the standard 

treatment of stable coronary heart disease combined with atrial fibrillation on the 

background of clinical and hemodynamic parameters of the myocardium, which 

prevents destabilization of the disease. 

Scientific novelty of the obtained results.  

Based on our study, we first studied the level of psycho-emotional stress, anxiety 

and depressive disorders in patients with stable coronary heart disease with persistent 

and paroxysmal atrial fibrillation, which causes more severe clinical symptoms of atrial 

fibrillation, causing stress-induced atrial fibrillation. 

It is noted that the addition of mebicar to the standard of treatment and its 

combination with carvedilol has a positive effect on systolic function of the left 

ventricle, namely the ejection fraction increases (p2<0.05) and decreases the mass of 

the left ventricular myocardium (p2<0.05). It was found that these treatment regimens 

showed positive dynamics of laboratory parameters: decreased levels of total 

cholesterol (p2<0.001), β-lipoproteins (p2<0.05), decreased concentration of cortisol 

(p2<0.05) and N-terminal fragment of the precursor of brain natriuretic peptide (NT-

proBNP) (p2<0.05), and improves the dynamics of antioxidant enzymes. 

It was found that under the influence of standard treatment with anxiolytics in 

patients with stable coronary heart disease with persistent and paroxysmal atrial 



fibrillation, a positive effect of mebicar on the level of psycho-emotional stress 

(p2<0.001), anxiety (p2<0.001), depression (p2<0.001), somatization disorders and 

reducing the incidence of social factors affecting health (p2<0.05) according to 

psychometric research methods. 

The feasibility of using β-blockers in the treatment of stable coronary heart 

disease with persistent and paroxysmal atrial fibrillation with high concentrations of 

NT-proBNP, which reduces myocardial remodeling processes, has been proven. 

The developed and applied treatment regimen (standard of treatment + mebicar; 

standard of treatment with carvedilol + mebicar) in patients with stable coronary heart 

disease with permanent and paroxysmal atrial fibrillation on the background of 

increased psychoemotional load was more effective than the standard of treatment. 

The practical significance of the results.  

Increasing the psycho-emotional load in patients with stable coronary heart 

disease with a constant and paroxysmal form of atrial fibrillation has become the basis 

for regular screening of stress, anxiety and depression. 

Significant therapeutic efficacy of mebicar treatment is possible due to the use 

in practice of physicians, general practitioners, cardiologists, scales and questionnaires 

for early diagnosis of these conditions. 

It is recommended to conduct instrumental (ECG, echocardiography), laboratory 

(biochemical blood test, coagulogram, enzyme-linked immunosorbent assay) research 

methods in patients with stable coronary heart disease with persistent and paroxysmal 

atrial fibrillation with the appearance of subjective (feeling of rapid heartbeat and heart 

failure), chest pain, manifestations of severe shortness of breath, sweating, sleep 

disturbances, headache) and objective (high blood pressure, weakened heart sounds, 

edema of the lower extremities) symptoms of the disease. 

An optimized treatment regimen for stable coronary heart disease with persistent 

and paroxysmal atrial fibrillation in conditions of increased psychoemotional 

background by adding anxiolytics and β-blockers can improve the effectiveness of 

treatment of clinical symptoms of atrial fibrillation, improve quality of life and achieve 

sustainable long-term results. 



Key words: stable coronary heart disease, atrial fibrillation, scales, screening, 
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