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АНОТАЦІЯ 

Альгзаві Іяд Алі Ібрахім. Клініко-патогенетичні закономірності перебігу 

та ефективності лікування гострого коронарного синдрому з урахуванням 

чинників ризику. – Кваліфікаційна  наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань – 22 

Охорона здоров’я, за спеціальністю 222 «Медицина». Підготовка здійснювалась 

в Івано-Франківському національному медичному університеті, Івано-

Франківськ, 2021. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 2022. 

Дисертаційна робота присвячена проблемі гострого коронарного 

синдрому шляхом вивчення чинників ризику у такого контингенту хворих. 

Головною причиною захворюваності та смертності населення світу 

залишаються серцево-судинні захворювання (ССЗ), незважаючи на незначне 

стримання їхнього приросту в країнах високого економічного розвитку 

впродовж останнього десятиріччя. Основну частку при цьому складає ішемічна 

хвороба серця (ІХС).  

Враховуючи хвилеподібний характер еволюції ІХС, найбільш 

небезпечним у прогностичному аспекті є гострий коронарний синдром (ГКС), 

який щорічно реєструється в кількості близько 42-50 тис. нових випадків. 

Незважаючи на значні досягнення в лікуванні хворих на ГКС, зокрема 

впровадження технології реваскуляризації міокарда (черезшкірні коронарні 

втручання чи ургентне аорто-коронарне шунтування) та вагоме зменшення 

летальності серед «реваскуляризованих» пацієнтів, загальна смертність все ще 

залишається високою – до 15%. 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих на 

гострий коронарний синдром шляхом застосування триметазидину на підставі 

виявлення взаємозв’язків основних ланок патогенезу з різними факторами 
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ризику, оцінці ролі супутньої патології та їхньої комбінації залежно від 

перебігу захворювання.  

Для досягнення мети використовувались наступні методи дослідження: 

загальноклінічні, лабораторні, інструментальні та спеціальні методи 

дослідження, а також статистичний аналіз. 

Робота виконувалася на засадах етичних принципів щодо досліджень за 

участю людей (Гельсінська декларація) і проводилася як відкрите, 

контрольоване, порівняльне дослідження у паралельних групах. Усіма 

учасниками дослідження була підписана інформована згода. Дизайн 

дослідження затверджений комісією з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету.  

Обстежено 184 хворих на гострий коронарний синдром (ГКС), у тому 

числі, із коморбідною патологією: артеріальна гіпертензія (АГ) та цукровий 

діабет 2 типу (ЦД). Діагноз ГКС встановлювався відповідно до настанов 

Європейського Кардіологічного Товариства: «2020 ESC Guidelines for the 

management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent 

ST-segment elevation», «2017 ESC Guidelines for the management of acute 

myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation», «Fourth 

universal definition of myocardial infarction», «Уніфікованого клінічного 

протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації: гострий 

коронарний синдром з елевацією сегмента ST» (2014-2016) та «Уніфікованого 

клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації: 

гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST» (2015). 

Обстежені пацієнти були розподілені наступним чином: перша група – 

42 хворі на ГКС без есенціальної артеріальної гіпертензії  та цукрового діабету 

2 типу:  20 пацієнтів (1а підгрупа) отримували терапію, відповідну настановам 

(ТВН), 22 пацієнтам (1б підгрупа) у додаток до ТВН призначали триметазидин 

у дозі по 35 мг двічі в день; друга група – 56 пацієнтів із ГКС та супутньою АГ: 
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27 пацієнтів (2а підгрупа) отримували ТВН, 29 пацієнтів (2б підгрупа) – 

додатково триметазидин; третя група – 42 хворих на ГКС та супутній ЦД 2 

типу: 22 пацієнти (3а підгрупа) отримували ТВН, 20 пацієнтів (3б підгрупа) – 

додатково триметазидин; четверта група – 44 пацієнти із ГКС та супутніми АГ і 

ЦД 2 типу: 21 пацієнт (4а підгрупа) отримував ТВН, 23 пацієнти (4б підгрупа) – 

додатково триметазидин. Усім хворим на ГКС із стійким підйомом сегмента ST 

була проведена ургентна реваскуляризація шляхом черезшкірного коронарного 

втручання. Між хворими всіх груп не було вірогідних відмінностей у вікових, 

гендерних, нозологічних аспектах тощо. 

Відмічено, що перебіг гострого коронарного синдрому на тлі цукрового 

діабету 2 типу характеризується більшою частотою виявлення багатосудинного 

пошкодження вінцевих артерій; високою ймовірністю розвитку нетипового 

дебюту інфаркту міокарда (φ=+0,29); супутньою хронічною хворобою нирок; 

вищим ризиком несприятливих кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE (на 

14,5%); зростанням в крові кількості лейкоцитів (на 19,1%), головним чином, за 

рахунок нейтрофілів (на 22,2%); вмісту С-реактивного протеїну (на 12,5%); 

виразним зниженням фракції викиду лівого шлуночка (на 13,9%), низькими 

показниками якості життя (на 21,8%). При цьому виявлена асоціація наявності 

хронічної хвороби нирок та вищого ризику за шкалою GRACE (φ=+0,28); 

вмісту  HbA1c  та вищого ризику за шкалою GRACE (φ=+0,37); відмічений 

середньої сили зв’язок між числом лейкоцитів крові та мультисудинним 

пошкодженням (φ=+0,33); верифікований середньої сили прямий зв’язок між 

вмістом тропоніну І та рівнями СРП (rs=0,41; p<0,05). 

При розвитку гострого коронарного синдрому на тлі артеріальної 

гіпертензії відмічається зростання середніх значень інтервалу QT (на 9,8%), що 

може слугувати маркером ризику фатальних шлуночкових порушень ритму; 

патологічне ремоделювання міокарда лівого шлуночка (зростання індексу маси 

міокарда на 20,1%); збільшення в крові кількості лейкоцитів, головним чином, 

за рахунок лімфоцитів (на 28,2%) та моноцитів (на 21,4%), а також рівня С-

реактивного протеїну (на 10,6%); низька якість життя (на 18,1%). 
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Для гострого коронарного синдрому в хворих на поєднання артеріальної 

гіпертензії та цукрового діабету 2 типу притаманні: вищий ризик розвитку 

тяжчого перебігу гострої серцевої недостатності за Killip (φ=+0,24) та 

небажаних кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE (на 20,2%); зростанням 

вмісту в крові креатиніну (на 9,9%); кількості лейкоцитів, головним чином, за 

рахунок нейтрофілів (на 21,5%); високі титри С-реактивного протеїну (на 

15,8%); низька фракція викиду лівого шлуночка (на 11,1%); гірша якість життя 

(на 20,0%). При цьому, спостерігали середньої сили прямий кореляційний 

зв'язок між ФВ ЛШ та вмістом креатиніну в плазмі крові (r=0,41), зворотний – 

між ФВ ЛШ та тривалістю комплексу QRS (rs=0,39; p<0,05). Встановлений 

середньої сили зв’язок між рівнем С-реактивного протеїну та кількістю 

лейкоцитів (r=0,43; p<0,05). 

Встановлено, що за умови мультисудинного пошкодження при гострому 

коронарному синдромі відбуваються найбільш значущі зміни структурно-

функціонального стану міокарда, що характеризується збільшенням розмірів 

лівого передсердя, середніх значень КДО, КСО, КДР та КСР. Водночас, у таких 

хворих відмічена найнижча ФВ ЛШ – (44,88±1,99)%. Відмічено асоціацію між 

вмістом С-реактивного протеїну (φ=+0,37), а також – рівнями  NTproBNP  

(φ=+0,25) у крові хворих на гострий коронарний синдром із супутнім цукровим 

діабетом 2 типу та ймовірністю мультисудинного пошкодження.  

Головними прогностичними ознаками ризику ймовірності та проявів 

багатосудинного пошкодження в хворих на гострий коронарний синдром є: 

зростання віку (HR=1,027 (95% CI, 1,011-1,051; p<0,001)) супутні артеріальна 

гіпертензія (HR=2,431 (95% CI, 1,497-4,145; p<0,001)) чи цукровий діабет 2 

типу (HR=2,756 (95% CI, 1,568-4,287; p<0,001)), вміст у крові HbA1c (HR=5,451 

(95% CI, 2,998-9,718; p<0,001)) чи NT-pro-BNP (HR=1,247 (95% CI, 1,063-1,489; 

p=0,01)), а також – вищий бал за шкалою GRACE (HR=1,049 (95% CI, 1,031-

1,055; p<0,001)). 

Додаткове призначення до терапії, відповідної настановам, 

триметазидину (в дозі по 35 мг двічі на день упродовж, щонайменше, 28 днів) в 
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хворих на гострий коронарний синдром обумовлює більш виразну редукцію 

больового синдрому та зменшення потреби в короткодіючих нітратах; 

потенціює зменшення рівнів у крові прандіальної глюкози за умови супутнього 

цукрового діабету (OR=0,134 (95% CI; 0,035-0,578)) чи його поєднання з 

артеріальною гіпертензією (OR=0,118 (95% CI; 0,027-0,541)); володіє 

протизапальними плейотропними ефектами (виразне зниження кількості 

лейкоцитів, за рахунок нейтрофілів, та рівня С-реактивного протеїну (OR=0,219 

95% CI; 0,108-0,448)); чинить адитивний ефект щодо зменшення рівнів в 

сироватці крові NT-pro-BNP; виразно покращує якість життя. 

Ключові слова: гострий коронарний синдром, чинники ризику, 

артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, триметазидин. 

 

ANNOTATION 

Iyad Ali Ibrahim Alghzawi. Clinical and pathogenetic patterns of acute 

coronary syndrome course and efficacy of its management depends of the risk-

factors. Qualifying scientific work as a manuscript.  

A thesis for a Candidate of Medical Sciences degree (Ph.D in Medicine) by 

specialty - 22 “Health care”, 222 “Medicine”. The thesis was prepared in Ivano-

Frankivsk national medical university of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2022. 

The thesis will be defended at the Specialized Academic Council of Ivano-

Frankivsk national medical university of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2021. 

Cardiovascular diseases (CVD) remain the leading cause of morbidity and 

mortality in the world, despite the slight restraint in their growth in high-income 

countries over the past decade. The main part of CVD is coronary heart disease 

(CHD). 

Due to wave-like nature of the evolution of CHD, the most dangerous in the 

prognostic aspect is acute coronary syndrome (ACS), which is registered annually in 

the number of about 42-50 thousand new cases. Despite significant advances in the 
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treatment of patients with ACS, in particular the introduction of myocardial 

revascularization technology (percutaneous coronary or emergency coronary artery 

bypass grafting) and a significant reduction in mortality among "revascularized" 

patients, overall mortality remains high at up to 15%. 

The purpose of the study is to increase the effectiveness of treatment of 

patients with acute coronary syndrome by using trimetazidine by identifying the 

relationship of the main links of pathogenesis with different risk factors, assessing the 

role of co-morbidities and their combination depending on the course of the disease. 

General clinical, laboratory, instrumental and special research methods 

alongside with the statistical analysis were used to achieve the purpose of the 

research.   

The research was performed according to the ethical principles of researches 

involving humans (Helsinki declaration) and was opened, controlled, comparative 

research, held in parallel groups. All patients signed the agreement. Research design 

was approved by ethical commission of Ivano-Frankivsk National Medical 

University. 

184 patients were examined within the research. The diagnosis of ACS was 

confirmed  on the basis of complaints, anamnesis, data of physical examination and 

data of laboratory and instrumental methods (ECG, echocardiography, etc) according 

to the European Society of Cardiology guidelines (“2020 ESC Guidelines for the 

management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent 

ST-segment elevation”, “2017 ESC Guidelines for the management of acute 

myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation”, “Fourth 

universal definition of myocardial infarction”) and unified protocols of emergency, 

initial, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical help and 

medical rehabilitation for STEMI and NSTEMI. 

All examined patients were randomized into the following groups: first group 

– 42 persons with ACS without of arterial hypertension (AH) or 2 type diabetes 

mellitus (DM):  20 patients (1а subgroup) received of guideline-related therapy 

(GRT), 22 persons (1б subgroup) in addition to GRT received of trimetazidine 35 mg 
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twice a day; second group – 56 patients with ACS and AH: 27 persons (2а subgroup) 

received of GRT, 29 пацієнтів (2б subgroup) – with additional prescription of 

trimetazidine; third group – 42 patients with ACS and DM: 22 persons (3а subgroup) 

received of GRT, 20 persons (3б subgroup) – with additional prescription of 

trimetazidine; forth group – 44 patients with AH and DM: 21 persons (4а subgroup) 

on GRT, 23 pesrons (4б subgroup) – with additional prescription of trimetazidine. 

Percutaneous coronary intervention was performed for all patients with STEMI. 

There were no significant differences between patients of all groups in age, gender, 

nosological aspects, etc. 

It is noted that the course of acute coronary syndrome on the background of 

type 2 diabetes mellitus is characterized by a higher frequency of detection of 

multivascular damage to the coronary arteries; high probability of developing an 

atypical onset of myocardial infarction (φ = + 0.29); concomitant chronic kidney 

disease; higher risk of adverse cardiovascular events on the GRACE scale (by 

14.5%); increase in leukocytes count in the blood (by 19.1%), mainly due to 

neutrophils (by 22.2%); the level of C-reactive protein (12.5%); a marked decrease in 

the ejection fraction of the left ventricle (by 13.9%), low quality of life (by 21.8%). 

The association of chronic kidney disease and higher risk on the GRACE scale (φ = + 

0.28) was revealed; HbA1c content and higher risk on the GRACE scale (φ = + 0.37); 

a moderate relationship between the number of blood leukocytes count and 

multivascular damage (φ = + 0.33); verified medium-strength direct relationship 

between troponin I content and PSA levels (rs = 0.41; p <0.05). 

In case of development of acute coronary syndrome on the background of 

hypertension, there is an increase in the average values of the QT interval (9.8%), 

which may serve as a marker of the risk of fatal ventricular arrhythmias; pathological 

remodeling of the left ventricular myocardium (increase in myocardial mass index by 

20.1%); increase in the leukocytes count in the blood, mainly due to lymphocytes (by 

28.2%) and monocytes (by 21.4%), as well as the level of C-reactive protein (by 

10.6%); low quality of life (by 18.1%). 
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Acute coronary syndrome in patients with a combination of hypertension and 

type 2 diabetes mellitus is characterized by: higher risk of severe acute heart failure 

according to Killip class (φ = + 0.24) and adverse cardiovascular events on the 

GRACE scale (20.2%); increase in blood creatinine level (by 9.9%); the number of 

leukocytes, mainly due to neutrophils (21.5%); high titers of C-reactive protein 

(15.8%); low ejection fraction of left ventricle (by 11.1%); worse quality of life (by 

20.0%). At the same time, a direct correlation was observed between the EF and the 

plasma creatinine level (r = 0.41), and the inverse correlation between the EF and the 

duration of the QRS complex (rs = 0.39; p <0.05) was observed. There is a moderate 

relationship between the level of C-reactive protein and the leukocytes count (r = 

0.43; p <0.05). 

It is established that in case of multivascular damage in acute coronary 

syndrome the most significant changes in the structural and functional state of the 

myocardium occurs, which is characterized by an increase in the size of the left 

atrium, average values of EDD, ESD, EDV and ESV. At the same time, in such 

patients the lowest LV EF was observed - (44.88 ± 1.99)%. The association between 

the content of C-reactive protein (φ = + 0.37), as well as the levels of NTproBNP (φ 

= + 0.25) in the blood of patients with acute coronary syndrome with concomitant 

type 2 diabetes mellitus and the likelihood of multivascular damage were established. 

The main prognostic signs of the risk of probability and manifestations of 

multivascular injury in patients with acute coronary syndrome are: increase in age 

(HR = 1,027 (95% CI, 1,011-1,051; p <0,001)) concomitant hypertension (HR = 

2,431 (95% CI, 1,497) -4,145; p <0,001)) or type 2 diabetes mellitus (HR = 2,756 

(95% CI, 1,568-4,287; p <0,001)), blood HbA1c level (HR = 5,451 (95% CI, 2,998-

9,718; p) <0,001)) or NT-pro-BNP level (HR = 1,247 (95% CI, 1,063-1,489; p = 

0,01)), as well as a higher GRACE score (HR = 1,049 (95% CI, 1,031- 1.055; p 

<0.001)). 

Additional administration of trimetazidine (at a dose of 35 mg twice a day for 

at least 28 days) in patients with acute coronary syndrome causes a more significant 

reduction of pain and reduced need for short-acting nitrates; potentiates the reduction 
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of blood levels of prandial glucose in the presence of concomitant diabetes mellitus 

(OR = 0.114 (95% CI; 0.035-0.578)) or its combination with hypertension (OR = 

0.118 (95% CI; 0.027-0.541)); has anti-inflammatory pleiotropic effects (marked 

decrease in the number of leukocytes count, due to neutrophils, and the level of C-

reactive protein (OR = 0.219 95% CI; 0.108-0.448)); has an additive effect on 

reducing serum levels of NT-pro-BNP; definitely improves the quality of life. 

Key words: myocardial infarction, myocardial conditioning, fibrosing, 

myocardial remodeling. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Серцево-судинні 

захворювання (ССЗ) надалі залишаються домінуючими в структурі недуг як 

розвинутих країн світу, так і в країнах низького чи середнього економічного 

розвитку. У 2019 році близько 17,9 млн населення світу померли внаслідок цієї 

патології, що в структурі смертності складає 32%. При цьому, понад трьох 

четвертих згаданих смертей трапилося в країнах низького чи середнього 

економічного розвитку [1]. 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає провідну позицію в структурі 

причин смертності. Незважаючи на те, що середньоєвропейський показник 

летальності внаслідок ІХС складає близько 1,8 млн. (20 % від всіх смертей) 

щорічно, упродовж останніх трьох десятиріч усе ж спостерігається тенденція до 

її зниження [3, 4]. В Україні близько 25 % дорослого населення хворіють на 

ІХС. За даними Реєстру перкутанних втручань, упродовж 2015-2017 років 

відмічається приріст кількості коронарних стентувань зазначеної когорти 

хворих на 32 % у 2016 році, та ще на 12,6 % у 2017 році [5]. 

Понад 17 млн. передчасних смертей у світі трапилося минулоріч 

унаслідок неінфекційних недуг, із них – 38% спричинені ССЗ [1].  

Гострий коронарний синдром (ГКС) поряд із ішемічним інсультом 

спричиняють близько 85% смертей у структурі ССЗ щорічно. Відомо, що 

більшість із них можуть бути попереджені шляхом виявлення та модифікації 

чинників ризику: внормування ваги, відповідна дієта, відмова від куріння, 

контроль артеріального тиску та рівня глюкози в крові, тощо [4].  

ГКС займає чільне місце в структурі «серцево-судинного континууму» - 

універсальній послідовності прогресування ССЗ від чинників ризику до 

серцевої недостатності (СН) та смерті, запропонованому в 1991 році Victor 

Dzau та Eugene Braunwald [17]. Існує наукове підґрунтя щодо використання 

численних фармакологічних та нефармакологічних стратегій на різних етапах 
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континууму, що дозволяє стримати смертність унаслідок ССЗ, щонайменше, на 

40% [18]. 

Відповідно до результатів дослідження SHEP (The Systolic Hypertension 

in the Elderly Program), адекватний контроль АТ у хворих на АГ обумовлює 

зменшення частоти розвитку ішемічного інсульту (нефатального та фатального) 

на 36%; ІМ (нефатального та фатального) на 27%; розвитку ІХС на 27%; усіх 

ССЗ на 32%; при цьому загальна смертність знижується на 13% [42]. Пацієнти з 

ЦД 2 типу характеризуються дво–чотирикратним ризиком розвитку ІХС та 

інсульту, а також – 1,5–3,6-кратним зростанням ризику смертності [78]. Згадана 

недуга – вагомий чинник ризику також СН, недостатності периферійного 

кровообігу та мікроваскулярних ускладнень, які зменшують якість життя і 

тривалість, щонайменше – на 4–8 років [79].  

Ряд попередніх досліджень у розумінні патогенезу ІХС звертають увагу 

на альтернативні патогенетичні механізми хвороби, у тому числі – на 

модулятори метаболізму енергії в кардіоміоцитах [128]. Метаболічна модуляція 

може відігравати роль у розвитку гострих ішемічних подій, впливати на 

результати інтервенційного лікування та попереджати розвиток СН [129, 130]. 

Ґрунтуючись на цій концепції, ліки, які покращують енергетичне 

забезпечення (наприклад, триметазидин – інгібітор окислення вільних жирних 

кислот, який переключає метаболізм серця та м’язів до утилізації глюкози, 

більшої продукції високенергетичних фосфатів) мають об’єктивні підстави для 

наступного вивчення. Ухвалений європейськими та рядом національних 

настанов триметазадин використовується як антиангінальний лік другої лінії в 

хворих на стабільну стенокардію. Вивчаються ефективність та безпека 

препарату в хворих на ГКС, проте такі дослідження часто охоплюють незначну 

кількість пацієнтів та носять суперечливий характер. 

Таким чином, вагоме медичне та соціально-економічне значення 

поєднання ГКС із АГ та/чи ЦД 2 типу як визначальної причини інвалідизації та 

смертності обумовлює необхідність детального вивчення нових клініко-

патогенетичних аспектів їхнього становлення та розвитку й особливостей 
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ремоделювання міокарда, розробки сучасних диференційованих підходів до 

медикаментозного лікування, скерованих на покращення якості та збільшення 

тривалості життя хворих. 

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

дослідження є фрагментом комплексної НДР кафедри внутрішньої медицини 

№2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного 

університету «Розробка алгоритмів відновного лікування кардіоваскулярних 

захворювань за умов коморбідності» (державний реєстраційний номер 

0120U002106), в якому дисертант є виконавцем фрагменту даної роботи. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення 

ефективності лікування хворих на гострий коронарний синдром шляхом 

застосування триметазидину на підставі виявлення взаємозв’язків основних 

ланок патогенезу з різними факторами ризику, оцінці ролі супутньої патології 

та їхньої комбінації залежно від перебігу захворювання. 

Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні завдання 

дослідження: 

1. Вивчити особливості перебігу ГКС залежно від факторів ризику та 

їхньої комбінації. 

2. Дослідити прогностичну цінність кожного чинника ризику в 

перебігу ГКС. 

3. Оцінити зв’язок клінічних особливостей, структурно-

функціонального стану міокарда з варіантами перебігу ГКС у хворих із різними 

чинниками ризику.  

4. Розробити алгоритм прогнозування перебігу ГКС за клінічними 

особливостями та наявністю факторів ризику. 

5. Оцінити ефективність та безпеку триметазидину в хворих на ГКС та 

супутніми артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу. 

Об’єкт дослідження: гострий коронарний синдром, супутні артеріальна 

гіпертензія та цукровий діабет 2 типу. 
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Предмет дослідження: клінічні ознаки ішемічного пошкодження 

міокарда, критерії резорбційно-некротичного синдрому, біомаркери ішемічного 

пошкодження та ремоделювання міокарда, структурно-функціональний стан 

міокарда лівого шлуночка. 

Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні, інструментальні та 

спеціальні методи дослідження, статистичний аналіз. 

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнені знання про 

перебіг ГКС на тлі ЦД 2 типу, що характеризується більшою частотою 

виявлення багатосудинного пошкодження вінцевих артерій; високою 

ймовірністю розвитку нетипового дебюту інфаркту міокарда (φ=+0,29); 

супутньою хронічною хворобою нирок; вищим ризиком несприятливих 

кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE (на 14,5%); зростанням в крові 

кількості лейкоцитів (на 19,1%), головним чином, за рахунок нейтрофілів (на 

22,2%); вмісту СРП (на 12,5%); виразним зниженням ФВ лівого шлуночка (на 

13,9%), низькими показниками якості життя (на 21,8%).  

Встановлено, що при розвитку ГКС на тлі АГ відмічається зростання 

середніх значень інтервалу QT (на 9,8%), має місце патологічне ремоделювання 

міокарда лівого шлуночка (зростання індексу маси міокарда на 20,1%); 

збільшення в крові кількості лейкоцитів, головним чином, за рахунок 

лімфоцитів (на 28,2%) та моноцитів (на 21,4%), а також рівня СРП (на 10,6%); 

низька якість життя (на 18,1%). 

Відмічено, що для ГКС в хворих на поєднання АГ та ЦД 2 типу 

притаманні: вищий ризик розвитку тяжчого перебігу гострої серцевої 

недостатності за Killip (φ=+0,24) та небажаних кардіоваскулярних подій за 

шкалою GRACE (на 20,2%); зростанням вмісту в крові креатиніну (на 9,9%); 

кількості лейкоцитів, головним чином, за рахунок нейтрофілів (на 21,5%); 

високі титри СРП (на 15,8%); низька ФВ лівого шлуночка (на 11,1%); гірша 

якість життя (на 20,0%).  

Уперше встановлено, що за умови мультисудинного пошкодження при 

гострому коронарному синдромі відбуваються найбільш значущі зміни 



20 
 

 
 

структурно-функціонального стану міокарда, що характеризується збільшенням 

розмірів лівого передсердя, середніх значень КДО, КСО, КДР та КСР. 

Водночас, у таких хворих відмічена найнижча ФВ ЛШ.  

Уперше верифіковані головні прогностичні ознаки ризику ймовірності 

та проявів багатосудинного пошкодження в хворих на ГКС: зростання віку,  

супутні АГ чи ЦД 2 типу, вміст у крові HbA1c чи NT-pro-BNP, а також – вищий 

бал за шкалою GRACE. 

Доведено, що додаткове призначення триметазидину в комплексній 

терапії ГКС, призводить до виразної редукції клінічних ознак, показників 

патологічного ремоделювання міокарда лівого шлуночка, володіє 

протизапальним ефектом, покращує якість життя хворих. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений спосіб 

прогнозування перебігу ГКС шляхом урахування віку,  супутніх АГ чи ЦД 2 

типу, вмісту в крові HbA1c чи NT-pro-BNP, балів за шкалою GRACE. 

Доведено, що додавання триметазидину до лікування хворих на ГКС 

потенціює терапевтичну ефективність стандартної медикаментозної терапії 

пацієнтів, у тому числі, за умови наявних супутніх АГ чи ЦД 2 типу. 

Відмічено, що використання триметазидину рекомендоване з метою 

внормування показників хронічного запалення низької інтенсивності в хворих 

на інфаркт міокарда, який виник на тлі АГ та/чи ЦД 2 типу. 

Удосконалений та доповнений спосіб лікування хворих на ГКС із 

супутніми коморбідними станами з використанням у додаток до базової терапії 

триметазидиу в дозі по 35 мг двічі на добу впродовж 28 днів. 

Впровадження результатів дисертаційного дослідження в практику. 

Основні положення і висновки впроваджені в реальну клінічну практику 

Комунального неприбуткового підприємства «Івано-Франківський обласний 

клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради» (затв. 

18.06.21), Комунального неприбуткового підприємства «Івано-Франківська 

центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» (затв. 

20.05.21), кардіологічного відділення Комунального неприбуткового 
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підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» (затв. 29.06.21), 

кардіологічного відділення Комунального неприбуткового підприємства 

«Калуська центральна районна лікарня» (затв. 14.06.21), кардіологічного 

відділення Комунального неприбуткового підприємства «Надвірянська 

центральна районна лікарня» (затв. 10.06.21), Комунального неприбуткового 

підприємства «Міська лікарня №7 м. Запоріжжя» (затв. 05.06.21). 

Теоретичні положення та практичні рекомендації включені до 

навчального процесу на кафедрах внутрішньої медицини №2 та медсестринства 

(затв. 07.05.21), терапії і сімейної медицини післядипломної освіти, 

пропедевтики внутрішньої медицини (затв. 18.05.21), кафедрі пропедевтики 

внутрішньої медицини (затв. 22.05.21) Івано-Франківського національного 

медичного університету, кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини, 

променевої діагностики та променевої терапії Запорізького державного 

медичного університету (затв. 22.05.21). 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом обраний напрямок 

наукового пошуку, сформульовано мету та завдання, розроблений дизайн 

дослідження, проведено набір хворих, сформовані групи дослідження. 

Здобувачем особисто здійснювалося динамічне спостереження за хворими, 

систематизація результатів досліджень, аналіз, узагальнення та статистична 

обробка отриманих результатів. Дисертантом самостійно написані усі розділи 

дисертації, сформовані висновки і практичні рекомендації. За результатами 

роботи підготовлені до публікацій наукові статті та тези, впроваджені у 

практику отримані результати та рекомендації. Запозичень співавторів не було, 

конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на курсах тематичного удосконалення лікарів-

кардіологів області (2020-2021), міжнародній науково-практичній конференції 

«Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: 

реалії сьогодення» (Київ, 12-13 липня 2019 року), міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та 
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практики» (Львів, 25-26 грудня 2020 року), міжнародній науково-практичній 

конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини ХХІ ст.» 

(Одеса, 16-17 квітня 2021 року), міжнародній науково-практичній конференції 

«Захворювання внутрішніх органів: терапія, заснована на доказах» (Івано-

Франківськ, 13-14 травня 2021 року), міжнародній науково-практичній 

конференції «Особливості модернізації предмету досліджень представників 

медичних наук» (Київ, 4-5 червня 2021 року). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковані 5 статей у фахових 

наукових вітчизняних та іноземних виданнях (із них – 3 статті у вітчизняних 

виданнях, 2 статті – у науково-метричних виданнях країн Європейського 

союзу), та 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 190 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 

аналітичного огляду літературних джерел, розділу, в якому викладені матеріали 

і методи дослідження та клінічна характеристика хворих, 2 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, додатків. 

Обсяг основного тексту дисертації складає 140 сторінок друкованого тексту. 

Роботу проілюстровано 25 рисунками та 32 таблицями. Список використаних 

джерел містить 233 найменування, із яких 10 кирилицею та 223 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ 

ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Серцево-судинні захворювання надалі домінують у структурі недуг як 

розвинутих країн світу, так і в країнах низького чи середнього економічного 

розвитку. Відповідно до даних Американського коледжу кардіологів / 

Американської серцевої асоціації (АСС/АНА), 120 мільйонів мешканців США 

мають  ≥ 1 форми ССЗ, які є провідною причиною смерті, захворюваності та 

інвалідизації як у чоловіків, так і в жінок [1]. У 2016 році ССЗ самостійно 

обумовили  ≈ 840 000 смертей у США [2]. 

За даними Європейського кардіологічного товариства (ESC), ішемічна 

хвороба серця (ІХС) займає провідну позицію в структурі причин смертності. 

Незважаючи на те, що середньоєвропейський показник летальності внаслідок 

ІХС складає близько 1,8 млн. (20 % від всіх смертей) щорічно, упродовж 

останніх трьох десятиріч усе ж спостерігається тенденція до її зниження [3, 4]. 

В Україні близько 25 % дорослого населення хворіють на ІХС. За 

даними Реєстру перкутанних втручань, упродовж 2015-2017 років відмічається 

приріст кількості коронарних стентувань зазначеної когорти хворих на 32 % у 

2016 році, та ще на 12,6 % у 2017 році [5]. 

В останні роки спостерігається незначне зменшення рівня 

захворюваності на гострий інфаркт міокарда із елевацією сегмента ST (STEMI) 

та зростання – на гострий інфаркт міокарда без елевації сегмента ST (NSTEMI) 

знижується щодо першого та зростає щодо другого [6, 7]. Так, за даними 

Швецького реєстру STEMI (Швеція), показник захворюваності на STEMI у 

країнах Європи коливається в межах від 43 до 144 на 100 тис. населення 

щорічно. У США даний показник має тенденцію до зниження від 133 на 100 
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тис. населення у 1999 році до 50 на 100 тис. населення у 2008 році. У той же 

час, частота випадків NSTEMI неухильно зростає [6]. 

Незважаючи на стримання зростання захворюваності на ССЗ у 

розвинутих країнах світу, їх контроль залишається важливою проблемою 

сучасної системи охорони здоров’я. Для цього розробляються новітні ресурс-

ефективні стратегії щодо зменшення первинної смертності від 

кардіоваскулярних недуг, які включають в себе: боротьбу з найбільш вагомими 

чинниками ризику, імплементацію алгоритмів скринінгу та лікування, 

зростання можливості та доступності простих та ефективних режимів терапії, 

оптимізацію самостійного власного контролю хворими та немедичними 

волонтерами тощо [8]. 

 

1.1. Гострий коронарний синдром як важливий етап серцево-

судинного континууму: особливості дестабілізації атеросклеротичної 

бляшки 

Термін «гострий коронарний синдром» (ГКС) прийнятний для пацієнтів 

із підозрою чи підтвердженням гострої ішемії міокарда чи інфаркту. NSTEMI, 

STEMI та нестабільна стенокардія – три традиційні типи ГКС [9].  

Клінічні прояви ГКС можуть бути різноманітними: від зупинки серця, 

електричної чи гемодинамічної нестабільності з кардіогенним шоком унаслідок 

тривалої ішемії чи механічних ускладнень (тяжкої мітральної регургітації) до 

безсимптомного перебігу [10]. Відомо, що провідним симптомом у пацієнтів із 

підозрою на ГКС є гострий загрудинний біль/дискомфорт чи його еквіваленти: 

задишка, біль в епігастрії, лівій руці [11]. Відповідно до змін на 

електрокардіограмі (ЕКГ) рекомендовано поділяти пацієнтів на дві групи: 

- пацієнти з гострим болем у грудній клітці та персистуючою (> 20 

хв.) елевацією сегменту ST. Це – ГКС із елевацією сегменту ST, який, зазвичай, 

свідчить про гостру тотальну чи субтотальну оклюзію коронарної артерії. У 

більшості пацієнтів розвивається STEMI. Основою лікування зазначеного 
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варіанту ГКС є первинне черезшкірне коронарне втручання (ЧШКВ), в окремих 

випадках – фібринолітична терапія  [12]; 

- пацієнти з гострим загрудинним дискомфортом та без персистуючої 

елевації сегменту ST (ГКС без елевації сегменту ST). Зміни на ЕКГ можуть 

включати: транзиторну елевацію сегменту  ST, персистуючу чи транзиторну 

депресію сегменту ST, інверсію зубців T, згладжені хвилі T, 

псевдонормалізацію зубців T; інколи зміни на ЕКГ можуть бути відсутніми 

[11]. 

Згідно Четвертого універсального визначення інфаркту міокарда [26], 

виділяють п’ять підтипів гострого інфаркту міокарда (ГІМ): 

• Тип 1: унаслідок розриву (пошкодження) атеросклеротичної 

бляшки з наступним тромбозом вінцевих артерій; пацієнти можуть мати 

ІМ із підйомом ST або ІМ без підйому ST; 

• Тип 2: унаслідок нестачі кисню, пов'язаний з порушенням 

його надходження або підвищеним споживанням, що нерідко 

спостерігається при анемії, гіпертензії, гіпотензії, емболії, спазмі 

вінцевих артерій, тахіаритмії; 

• Тип 3: смерть унаслідок класичного ІМ (наприклад, типові 

зміни сегменту ST на електрокардіограмі) при відсутніх результатах 

аналізу крові на тропонін; 

• Тип 4: на фоні черезшкірного коронарного втручання або 

тромбозу/стенозу стенту;  

• Тип 5: під час проведення аорто-коронарного шунтування. 

Частота розвитку варіантів ГКС різна відповідно до даних реєстрів чи 

інформаційних баз. Так, за результатами The National Registry of Myocardial 

Infarction 4 (NRMI-4), близько 29% пацієнтів із інфарктом міокарда (ІМ) – це 

хворі на ГІМПST [13]. Національна програма Американської серцевої асоціації 

“Get With The Guidelines”, яка спрямована на підвищення виживання хворих на 

ІМ, серцеву недостатність, ішемічний інсульт та фібриляцію передсердь, вказує 



26 
 

 
 

на частку ГІМПST у 32% [14]. У дослідженні Global Registry of Acute Coronary 

Events (GRACE), до якого були включені мешканці США, питома вага  

ГІМПST  склала 38%, у той час, як серед мешканців Європи (дослідження 

European Heart Society – Acute Coronary Syndrome (EHS-ACS-II)), - близько  

47% [15, 16]. 

ГКС займає чільне місце в структурі «серцево-судинного континууму» - 

універсальній послідовності прогресування ССЗ від чинників ризику до 

серцевої недостатності (СН) та смерті, запропонованому в 1991 році Victor 

Dzau та Eugene Braunwald (рис. 1.1) [17]. Існує наукове підґрунтя щодо 

використання численних фармакологічних та нефармакологічних стратегій на 

різних етапах континууму, що дозволяє стримати смертність унаслідок ССЗ, 

щонайменше, на 40% [18]. 

 

Рис. 1.1. ГКС у структурі серцево-судинного континууму (адаптовано за Victor 

Dzau та Eugene Braunwald [17]) 
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Відомо, що ІХС - патологічний процес, який характеризується 

накопиченням атеросклеротичних бляшок у епікардіальних артеріях. 

Модифікація способу життя, медикаментозна терапія, інвазивні втручання 

можуть обумовити його стабілізацію чи регрес. Захворювання перебігає 

циклічно, із тривалими стабільними періодами, проте, може дестабілізуватися в 

будь-який час унаслідок, найчастіше, гострої атеротромботичної події, 

спричиненої розривом чи ерозією бляшки. Динамічна природа ІХС 

представлена різними клінічними проявами, які можуть бути категоризовані як 

ГКС чи хронічний коронарний синдром [35]. 

Розвиток ГКС тісно пов’язаний із дестабілізацією атеросклеротичної 

бляшки вінцевих артерій. Відомо, що внаслідок порушення ендотеліальної 

функції розвиток атеросклерозу розпочинається шляхом накопичення часточок 

ліпопротеїдів в інтимі артеріальної стінки [19].  

У крові нерозчинні у воді ліпіди циркулюють у складі водорозчинних 

аполіпопротеїдів. Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) у високій 

концентрації мають здатність проникати крізь пошкоджений ендотелій та 

піддаватися оксидації [20]. Такі модифіковані ЛПНЩ стимулюють міграцію 

лейкоцитів в субендотеліальний простір, захоплюються макрофагами, які 

трансформуються в «піняві клітини». Останні складають основу майбутньої 

атеросклеротичної бляшки та є тригером до активації гладком’язових клітин, 

які проліферують та обумовлюють продукцію позаклітинного матриксу, 

головним чином, колагену та протеогліканів [21]. Фінальна бляшка сформована 

з фіброзної покришки зі збагаченим ліпідним ядром, яке містить некротичний 

матеріал, який є потенційно тромбогенним (рис. 1.2) [20]. 

Відповідно до сучасних уявлень, нестабільну атеросклеротичну бляшку 

розглядають із двох позицій. Перша – це класична фіброатерома з тонкою 

покришкою, розрив якої пов’язаний із зниженням синтезу чи посиленим 

розпадом інтерстиціального колагену [22]. Медіатор інтерферон γ (ІФН-γ) 

пригнічує продукцію згаданого білка; матричні металопротеїнази (ММП), 

продуковані макрофагами чи іншими клітинами бляшки, спричиняють його 



28 
 

 
 

деградацію [23]. Більше того, тканинний фактор, потенційний прокоагулянт, 

синтезований моноцитами/макрофагами та гладком’язовим клітинами, відіграє 

важливу роль у запуску тромбозу при ГКС. Системне запалення низької 

інтенсивності запускає синтез фібрину та, водночас, інгібітора активатора 

плазміногену (ІАП-1), основного інгібітора фібринолізу. Запускається 

триваючий шторм: зниження синтезу та посилення руйнування колагенових 

волокон, зростання тромбогенності бляшки, підвищення рівнів фібриногену та 

ІАП-1, що лежить основі розуміння патофізіології ГКС [24]. 

 

 

Рис. 1.2. Етапи формування атеросклеротичної бляшки в коронарних артеріях 

(адаптовано за Malakar AK et al. [20]). 
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Друга – бляшка з численними поверхневими ерозіями (рис. 1.3). Уперше 

про це почали говорити після дослідження PROSPECT study (Providing Regional 

Observations to Study Predictors of Events in the Coronary Tree) із використанням 

внутрішньосудинного ультразвукового дослідження вінцевих артерій, яке 

показало, що  впродовж 3,4-річного періоду спостереження менше 5% 

фіброатером із тонкою покришкою призводили до ГКС [25].  

 

Рис. 1.3. Головні варіанти нестабільної атеросклеротичної бляшки при ГКС 

(адаптовано за Libby P. et al. [25]). 
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Зазначені бляшки є радше матричнозбагаченими: численні дослідження 

показали високий вміст протеогліканів та глікозаміногліканів (включно з 

гіалуроновою кислотою) та підвищену експресію гіалуронових рецепторів 

CD44 [27]. Унаслідок специфіки руйнування поверхні атероми переважають 

тромбоцитарно-збагачені білі тромби, а при розривах класичної бляшки – 

фібрин-збагачені червоні тромби [28]. Більше того, тромботичні маси, які 

покривають ерозивні поверхні атеросклеротичних бляшок містять 

мієлопероксидазо-позитивні запальні клітини, що також є вагомою різницею 

між двома типами атером [24]. 

Упродовж останніх кількох років активно дискутується питання 

загоєння розриву та ерозій атеросклеротичних бляшок, що може бути розцінене 

як ознака абортивного ГКС. У дослідженні з використанням оптичної 

когерентної томографії з залученням хворих із анамнезом кількох ІМ та 

пацієнтів із хронічними коронарними синдромами відмічена наявність більшої 

кількості загоєних атером за умови стабільного перебігу ІХС [29]. Показано, що 

в таких атеросклеротичних бляшках спостерігаються ознаки локального та 

системного запалення, а розуміння механізмів загоєння дасть у майбутньому 

поштовх до розвитку нової таргетної терапії ГКС [30]. 

Відрадно, що поряд із класичними формами ГКС  (STEMI та NSTEMI), 

зросла кількість досліджень щодо розуміння патофізіології та діагностики його 

атипових форм: синдрому такотсубо, розшарування вінцевих артерій, 

MINOCA. 

 Спонтанне розшарування вінцевих артерій – часто недіагностований та 

неповністю зрозумілий стан, який нерідко спричиняє ГІМ у молодих жінок 

[31]. У Канадському мультицентровому проспективному обсерваційному 

дослідженні 750 пацієнтів відмічено, що причинами згаданої патології були: 

фібром’язова дисплазія – у 31,1% випадків, системні запальні хвороби – у 4,7% 

випадків, захворювання сполучної тканини – у 3,6% випадків та пологи – у 

4,5% випадків [32].  
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Реєстрове дослідження InterTak Registry, яке охоплювало  понад 1 500 

пацієнтів із синдромом такотсубо, показало розвиток у 4,9% 

внутрішньошпитальної зупинки серця та наявність супутніх пухлин – у 16,6% 

осіб [33]. Хворі з зупинкою серця були, головним чином, молодшими, чоловічої 

статі та мали фібриляцію передсердь, супутні неврологічні недуги, подовжений 

коригований інтервал QT та нижчу фракцію викиду лівого шлуночка. 

Тригерами до розвитку зазначеного синдрому частіше виступали фізичні 

чинники. 

За даними великого дослідження US Registry, серед 286 780 хворих на 

ГІМ реєстрували 5,9% випадків інфаркту міокарда без обструкції вінцевих 

артерій (MINOCA) [34]. При врахуванні всіх чинників ризику частота розвитку 

великих гострих кардіоваскулярних подій у цій когорті хворих була на 43% 

нижчою, проте значно зростала з віком.   

Таким чином, ІХС у своєму розвитку характеризується періодами 

стабільного перебігу (хронічні коронарні синдроми), які можуть під впливом 

численних чинників ризику трансформуватися в ГКС. Тому, верифікація їх та 

вчасна корекція є одним із пріоритетів менеджменту ІХС. 

 

1.2. Чинники серцево-судинних недуг та їхній зв'язок із 

дестабілізацією ІХС 

Концепція «чинників ризику» для ІХС уперше була описана в відомому 

Framingham heart study у 1957 році, яке продемонструвало епідеміологічний 

зв'язок між палінням сигарет, артеріальним тиском (АТ), рівнем холестеролу в 

плазмі крові та розвитком вінцевого атеросклерозу [36]. Слід зауважити, що 

його результати були революційними, які змінили підходи в практичній 

медицині. 

Існує чимало чинників ризику (ЧР) ІХС, одні з яких можуть бути 

контрольованими. До модифікованих (контрольованих) ЧР відносяться: 

високий рівень АТ, високий вміст в плазмі крові холестеролу, куріння, 

цукровий діабет (ЦД), надмірна вага та ожиріння, брак фізичної активності, 
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нездорова дієта, порушення сну та стрес/депресія. До неконтрольованих 

(немодифікованих) ЧР належать: вік, стать (чоловіки, загалом, мають вищий 

ризик), родинний анамнез та раса [36]. 

Відомо, що високий офісний АТ незалежно від інших чинників ризику 

(а також – статі та етнічних особливостей)обумовлює розвиток небажаних 

кардіоваскулярних подій: ГІМ, інсульту, СН, порушень ритму, захворювань 

периферійних артерій та кінцевої стадії хронічної хвороби нирок (ХХН) [41]. 

Відповідно до результатів дослідження SHEP (The Systolic Hypertension 

in the Elderly Program), адекватний контроль АТ у хворих на АГ обумовлює 

зменшення частоти розвитку ішемічного інсульту (нефатального та фатального) 

на 36%; ІМ (нефатального та фатального) на 27%; розвитку ІХС на 27%; усіх 

ССЗ на 32%; при цьому загальна смертність знижується на 13%. Відмічене 

також зменшення випадків транзиторних ішемічних атак та виникнення СН 

[42]. 

За даними 31-річного спостереження у рамках The Chicago Heart 

Association Detection Project in Industry Study встановлено, що після врахування 

інших чинників ризику (вік, стать, індекс маси тіла, загальний холестерин, 

діабет) ймовірність смерті внаслідок ССЗ чи ІХС у пацієнтів із АГ складає: HR 

=  1,23 (95% CI 1,03 – 1,46) та 1,28 (95% CI 1,04 – 1,58), відповідно, - у чоловіків 

та HR = 1,55 (95% CI 1,18 – 2,05) і 2,12 (95% CI 1,49 – 3,01), відповідно, - у 

жінок [43].  

Подібні дані отримані в дослідженні по типу «випадок-контроль», 

проведеного серед 45000 студентів (середній вік – 19 років), в ході якого 

встановлено, що високий рівень АТ є предиктором смерті внаслідок ІХС у 

наступні 40 років щонайменше на 14% [203]. 

На нинішній день більшість дослідників схиляється до думки про тісний 

патогенетичний зв’язок АГ та ІМ. Поширення даного захворювання серед 

хворих на ГІМПST, які були залучені до дослідження Global Utilization of 

Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries 
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(GUSTO-1), склало 38,1%, а серед учасників дослідження GISSI-2 (Gruppo 

Italiano per lo Studio della Streptochinasi nell’Infarto) – 35% [45, 48].  

На противагу, більша частка пацієнтів із АГ реєструвалася в дослідженні 

Sibrafiban versus aspirin to Yield Maximum Protection from ischemic Heart events 

postacute cOroNary sYndromes (SYMPHONY) та іспанському реєстрі PRIMVAC: 

50% та 46%, відповідно [47, 49]. 

Зауважимо, що поєднання АГ із ГІМПST  переважно трапляється серед 

когорти осіб старшого віку, жіночої статі, з супутньою коморбідністю: 

цукровий діабет, гіперхолестеринемія, ХХН, ХСН, попередній ІМ чи попередня 

реваскуляризація [50, 51].  

Натомість, епідеміологічні дослідження серед хворих на ГІМбПST 

свідчать про значно більше поширення АГ – до двох третин випадків [52, 53]. 

Ранні епідеміологічні дослідження, проведені у 1970-х та 1980-х роках, 

включно з Framingham Heart Study, Multiple Risk Factor Intervention Trial, 

Coronary Primary Prevention Study та Helsinki Heart Study, відмітили тісний 

зв'язок між рівнем холестеролу в плазмі крові та розвитком ІХC у загальній 

популяції [54, 55, 56, 57].  Мета-аналіз індивідуальних даних із 61 

проспективного дослідження відмітив позитивну асоціацію гіперхолестеролемії 

з кардіоваскулярною смертністю [58]. 

Контроль показників ліпідограми, а також вмісту в плазмі крові ХС 

ЛПНГ, обумовлює зменшення ризику небажаних серцево-судинних подій. 

Зокрема, мета-аналіз 26 рандомізованих клінічних досліджень у рамках 

Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration показав, що зниження рівнів 

у крові ХС ЛПНГ на 1 ммоль/л обумовлює зменшення смерті від ІХС (RR 0,80; 

99% CI 0,74-0,87; p<0,0001) чи інших ССЗ (RR 0,89; 99% CI 0,81-0,98; p=0,002) 

[60].  

Експериментальне дослідження на гіперхолестеролемічних мишах (HC-

MI) APOE*3-Leiden показало, що високий вміст насичених жирів у дієті після 

перенесеного ІМ обумовлює виразне порушення функції міокарда лівого 

шлуночка та його патологічне ремоделювання [61]. 
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Існують і протилежні результати. Так, ретроспективний аналіз 13 680 

пацієнтів із ГІМ відмітив нижчу смертність серед хворих із 

гіперхолестеролемією: 5,9 проти 8,6/100 осіб у рік (HR 0,76; 95% CI 0,72 – 

0,80). Водночас, мета-аналіз 9 обсерваційних досліджень відмітив нижчу 

смертність у когорті осіб із високим вмістом холестеролу в крові через ≥2 років 

після ГІМ та гострої СН (RR 0,72; 95% CI 0,69 – 0,76; та RR 0,67; 95% CI 0,55 - 

0,81, відповідно) [59]. 

У 2019 році експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

повідомили, що тютюнопаління (цигарки, трубки, сигари, кальяни, інші форми 

введення тютюну) вбиває понад 50% споживачів – більше 8 млн. осіб щорічно, 

із них: 7 млн. – безпосередні споживачі, а 1,2 млн. – пасивні курці (“second hand 

smokers) [70]. Відрадно, що в останні два десятиріччя використання тютюну 

скоротилося з 1,397 млн. у 2000 р до 1,337 млн. у 2018 р, головним чином за 

рахунок жінок. 

Упродовж останніх кількох десятиріч куріння показало тісний зв’язок із 

розвитком ІХС, ІМ, СН та кардіоваскулярною смертністю, уперше відмічений у 

таких великих епідеміологічних дослідженнях, як British Doctors Study та 

Framingham Heart Study [71, 72]. У міжнародному мультицентровому 

дослідженні типу «випадок-контроль» INTERHEART із залученням 27 089 

учасників із 52 країн куріння асоціюється з високим ризиком нефатального ІМ 

[OR 2,95; 95% CI 2,77–3,14], порівняно з особами, які ніколи не курили [73]. 

Дослідження ARIC study (13 355 пацієнтів) із середнім періодом спостереження 

26 років показало дозозалежний зв’язок між викуреними пачками сигарет та 

виникненням захворювань периферійних артерій, ІХС та інсульту [74].  

Натомість, існує «парадокс курців»: один із токсичних елементів диму 

сигарет, кальяну чи електронних сигарет моноксид вуглецю, який незворотно 

зв’язує гемоглобін та спричиняє тканинну гіпоксію [75], має здатність 

стимулювати утворення певними клітинами ссавців внутрішніх сигнальних 

молекул, які обумовлюють вазодилятацію, володіють протиішемічними 
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кардіопротекторними властивостями (роль у ішемічному прекондиціонуванні) 

[76].  

Слід зауважити, що незалежно від шляхів поступлення нікотину в 

організм, існує несприятливий кардіоваскулярний прогноз (рис. 1.4) [77]. 

 

 

Рис. 1.4. Вплив різних шляхів використання нікотину на організм людини [77] 

(Примітка: +++ значний вплив, ++ помірний вплив, + низький вплив, NA – 

відсутні дані; OR – відношення шансів; RR – відносний ризик;   FMD – потік-

медійована дилатація; FBF – пахвинний кровоплин). 

 

Пацієнти з ЦД 2 типу характеризуються дво–чотирикратним ризиком 

розвитку ІХС та інсульту, а також – 1,5–3,6-кратним зростанням ризику 

смертності [78]. Згадана недуга – вагомий чинник ризику також СН, 
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недостатності периферійного кровообігу та мікроваскулярних ускладнень, які 

зменшують якість життя і тривалість, щонайменше – на 4–8 років [79].  

Рівень глюкози плазми крові натще виразно лінійно асоційований із 

ризиком розвитку ССЗ в усіх концентраціях понад 7 ммоль/л (126 мг/дл) при 

діабеті, а в здорових осіб – із титрів понад  5,6  ммоль/л (101 мг/дл) [78]. Дані 

міжнародного когортного проспективного дослідження EpiDREAM показали 

зростання ризику ССЗ серед нормоглікемічних осіб, осіб із порушеного 

толерантністю до вуглеводів та серед пацієнтів із вперше виявленим ЦД:  

зростання на 1 ммоль/л асоційоване з 17% зростанням наступних 

кардіоваскулярних подій чи смерті [80].  

Численні патофізіологічні механізми пояснюють зв'язок ЦД та ССЗ. 

Гіперглікемія чинить прямий вплив на ендотеліальну функцію, індукуючи 

прогресування атеросклерозу [81]. Гіперінсулінемія активує численні запальні 

сигнальні шляхи, супутня дисліпідемія призводить до мітохондріальної 

дисфункції та посилення апоптозу клітин [82]. Згадані механізми відповідальні 

за серцеві та судинні  пошкодження, та репрезентують спільні шляхи розвитку 

макро- та мікроваскулярних ускладнень.  

Слід зауважити, що наявність ЦД обумовлює гірший прогноз у хворих 

на ІМ. Так, за даними Німецького національного реєстру, випадки 

внутрішньошпитальної смерті та повторного ІМ вищі серед пацієнтів із 

діабетом (13,2% vs 12,1%; P < 0,001) та (0,8% vs 0,6%; P < 0,001), відповідно 

[83]. Рядом експериментальних та клінічних досліджень відмічено більшу зону 

некрозу та пошкодження міокарда та виразнішу систолічну дисфункцію лівого 

шлуночка при гострому ІМ у хворих із супутнім ЦД 2 типу [84, 85]. 

На противагу, інші дослідження вказують на ймовірну роль гіперглікемії 

в процесах ішемічного прекондиціонування серцевого м’язу. Зокрема, 

ретроспективний когортний аналіз 1056 пацієнтів, які перенесли ІМ, показав, 

що наявний предіабету попереджає небажані кардіоваскулярні події при 

гострому ІМ [86]. 
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Відомо, що надмірна вага та ожиріння – незалежні чинники розвитку 

ССЗ та одна з головних причин дисліпідемії, інсулінорезистентності, АГ та 

прогресування атеросклерозу як в дорослих, так і в дітей [87]. Велике 

стандартизоване когортне дослідження 27 098 хворрих на ГІМ із 52 країн 

показало прямий зв'язок між індексом маси тіла (ІМТ), обводу талії та стегон та 

розвитоким ІМ в усіх етнічних групах [88]. На нинішній день більшу увагу 

приділяють абдомінальному ожирінню – відкладанню жирової тканини в 

ділянці живота. Так, згідно результатів обсерваційного когортного дослідження 

із залученням 22882 пацієнтів, які перенесли ГІМ, із Swedish Web-system for 

Enhancement and Development of Evidence-based Care in Heart Disease Evaluated 

According to Recommended Therapies (SWEDEHEART) registry упродовж 10 

років ризик розвитку повторного ІМ в осіб із абдомінальним ожирінням вищий 

у 1,25 раза [89]. 

Однак, існує поняття «парадоксу ожиріння»: у випадку наявного ССЗ 

надмірна вага та ожиріння асоціюються з кращим прогнозом. Мета-аналіз 40 

досліджень із залученням 250000 хворих на ІХС низький ІМТ був пов'язаний із 

вищою загальною смертністю [90]. Мета-аналіз 9 великих досліджень із 

включенням 29000 пацієнтів із СН продемонстрував нижчу смертність на 19% 

та 40%, відповідно, у осіб із надмірною масою тіла чи ожирінням [91]. 

Механізм цього явища достатньо невивчений.  

Рівень фізичної активності є важливим модифікованим чинником ризику 

ССЗ. На жаль, упродовж останніх десятиріч даний показник зменшується в 

світі, що пов’язано з швидкою урбанізацією, переважно сидячою роботою, 

зміною моделей транспортування та інших аспектів життя [92]. Експерти ВООЗ 

у щорічному звіті по глобальному поширенню хвороб відмічають, що низька 

фізична активність обумовлює 2,1 передчасних смертей та 4,5 млн. порушень 

працездатності щорічно [93]. 

Натомість, висока фізична активність вдома чи на роботі асоційована з 

низьким ризиком розвитку ССЗ [94]. Аналіз, проведений серед пацієнтів із ГІМ 

у рамках проспективного популяційного дослідження Copenhagen General 
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Population Study (CGPS), показав, що достатня фізична активність пов’язана з 

низькою ймовірністю розвитку ІМ (OR 0,40 (95% CI: 0,22–0,73)) [95].  

Відмічено, що порушення сну – важливий чинник ризику ожиріння, ЦД 

2 типу, АГ, а також – незалежний предиктор інсульту, ІМ [96]. Недостатній сон 

впливає не тільки на розвиток ССЗ, а й на прогноз. Так, у хворих на ІХС 

порушення сну асоційоване з ризиком розвитку ГІМПST, більшою ймовірністю 

проведення черезшкірних коронарних втручань, патологічним ремоделюванням 

міокарда лівого шлуночка [97, 98, 99]. 

Механізми впливу безсоння на розвиток ССЗ пов’язані з ендотедіальною 

дисфункцією, метаболічними розладами (порушення вуглеводного та водно-

сольового обміну, тощо), підвищенням симпатичної активності, пошкодженням 

імунної відповіді [96]. 

Натомість, результати одного з експериментальних досліджень із 

моделюванням гострого порушення сну показали зростання тиску в лівому 

шлуночку та парадоксальне зменшення зони інфаркту міокарда (за рахунок 

високої симпатичної активності) [100]. 

Упродовж останнього десятиріччя активно вивчається роль депресії в 

розвитку ССЗ. В оновлених рекомендаціях по профілактиці кардіоваскулярної 

патології Європейського кардіологічного товариства (2016) депресія та 

тривожність вказуються як важливі модифіковані чинники ризику формування 

згаданих вище недуг [101]. 

Незважаючи на різноманітні методологічні відмінності, дані 

проспективних, епідеміологічних і прогностичних досліджень у високому 

ступені узгоджуються з тим, що депресія є фактором ризику як розвитку, так і 

прогресування серцево-судинних захворювань [102]. Національне когортне 

популяційне дослідження, проведене в Південній Кореї впродовж тривалого 

періоду (2002 – 2016 р. р.) із залученням 2705090 осіб, старши[ 18 років, 

продемонструвало вагомий вплив депресії на розвиток ГІМ (HR 1,26; 95% CI, 

1,21–1,31) та інсульту (HR 124; 95% CI 121–127) [105]. 
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Мета-аналіз результатів досліджень щодо поширення депресії в когорті 

пацієнтів із ІМ показав високу її гетерогенність: від  9,17% до 65,88%, а з 

урахуванням випадкової ефективної моделі  − 28,70% (95% CI: 22.39–35.46%) 

[106].  

За даними дослідження Netherlands Study of Depression and Anxiety 

(NESDA), депресія в постінфарктному періоді в 2−2,5 рази підвищує ризик 

загальної смертності, а також ризик появи серцево-судинної патології [103]. 

Більш того, вона в таких хворих є основною причиною неповного одужання, 

погіршення якості життя, відстроченого виходу на роботу, недотримання 

режиму терапії та зневажання реабілітаційних заходів [104]. 

Слід зауважити про двосторонній зв'язок депресії та ССЗ. ІМ, як і інші 

кардіоваскулярні недуги, може спричинити депресивні розлади.  

Так, серед 911 пацієнтів із ГКС тривожність відмічалась 43%, а депресія 

– у 22% випадків. Сприяючими факторами визнані: анамнез депресії, низький 

соціо-економічний статус, юний вік (менше 55 років), супутні ЦД чи ожиріння 

[107].  

В останні роки широко обговорюється роль нетрадиційних ФР розвитку 

та дестабілізації ІХС: родинна гіперхолестеролемія; активна інфекція, 

спричинена вірусом імунодефіциту людини та потреба в антиретровірусній 

терапії; кінцеві стадії хронічної хвороби нирок (ХХН); хронічні запальні 

хвороби сполучної тканини (ревматоїдний артрит, системний червоний вочак 

тощо); а також ряд біомаркерів – вміст у крові високочутливого С-реактивного 

протеїну, ліпопротеїну (а), малих часточок ХС ЛПНГ [37, 38, 39, 40]. Вони 

обумовлюють додатковий тягар на прогноз хворих на ІХС. 

Під час гострого чи хронічного пошкодження міокарда репаративні 

механізми повинні перебувати збалансованими між ремоделюванням серця та 

певними елементами структурної перебудови з метою збереження 

функціональної активності [62]. Верифіковано ряд маркерів пошкодження 

серця, загоєння, фіброзу та гемодинамічного стресу, які мають прогностичне 

значення (табл.1.1). 
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Таблиця 1.1 

Головні маркери ризику пошкодження міокарда, фіброзу та 

гемодинамічного стресу 

Маркер Причина утворення Роль 

TGF-β Запалення Пригнічує запалення та запускає 

процеси загоєння 

Пригнічення TGF-β призводить до 

ранньої дисфункції міокарда [63] 

Галектин-3 Фіброз 

Запалення 

Запускає альдостерон-залежний 

фіброз судин; бере участь в розвитку 

багатьох фіброзуючих хвороб [64] 

Розчинні ST2 Клітинний стрес Член родини ІЛ-1 

Запускає гіпертрофію та фіброз 

міокарда [65] 

ММР 9 Запалення 

Оксидативний стрес 

Руйнує елементи екстрацелюлярного 

матриксу, які необхідні для очищення 

зони некрозу; руйнує цитокіни та 

DAMPs, які обмежують запалення 

[66] 

Копептин Гемодинамічний стрес 

Системне запалення 

Еквімолярний вазопресину; відіграє 

провідну роль у водному балансі [67] 

Цистатин С Постійно синтезується 

ядровмісними 

клітинами 

Маркер клубочкової фільтрації [68] 

MR-proADM Розтягнення міокарда Синтезується ендотелієм, має подібні 

до оксиду азоту властивості [69] 

Примітка: TGF-β – трансформуючий фактор росту; ІЛ-1 – інтерлейкін 1; ММР – 

матрична металопротеїназа; DAMPs – молекулярні часточки, асоційовані з 

пошкодженням; MR-proADM – середньорегіональний проадреномедулін. 

 

Таким чином, існує чимало чинників ризику розвитку ГКС та 

несприятливого прогнозу за умови його виникнення. Знання їх та своєчасна 
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корекція з використанням немедикаментозних та медикаментозних стратегій 

дозволить покращити прогноз. 

 

1.3. Сучасні стратегії менеджменту гострого коронарного синдрому. 

Місце триметазидину в фармакологічному посткондиціонуванні міокарда 

 

Лікування ГКС проводиться відповідно до його клінічного варіанту. За 

умови розвитку ГІМПST (STEMI) головна мета лікування – негайна 

реваскуляризація шляхом черезшкірного коронарного втручання (ЧШКВ) чи, 

при відсутності технічної можливості його проведення, – фібринолізу [108]. 

При виникненні ГІБПST (NSTEMI) показана реваскуляризація шляхом ЧШКВ 

у терміни: до двох годин (негайна реваскуляризація) – у пацієнтів дуже 

високого ризику; до 24-х годин (рання реваскуляризація) – у пацієнтів високого 

ризику; селективно інвазивна – при низькому ризику [109]. Слід підкреслити, 

що ЧШКВ при цьому строго залежить від наявного ризику: при ризику за 

шкалою GRACE  > 140 та GRACE < 140 (TIMACS trial: HR 0,65; 95% CI 0,48–

0,89 vs. HR 1,12; 95% CI 0,81–1,56; Pinteraction = 0,01; VERDICT trial: HR 0,81; 95% 

CI 0,67–1,00 vs. HR 1,21; 95% CI 0,92–1,60; Pinteraction = 0,02) [110]. 

Важливим елементом лікування хворих на ГКС є подвійна 

антитромбоцитарна терапія, тривалість якої залежить від багатьох чинників: 

варіант ГКС, ішемічний ризик, ризик кровотеч, тип реваскуляризації тощо. 

Пацієнтам із ГКС призначається фармакологічна терапія, яка включає 

бета-адреноблокатори, блокатори ренін-ангітензин-альдостеронової системи 

(інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) чи блокатори 

рецепторів до ангіотензину ІІ (БРА – валсартан) – при протипоказах до 

призначення іАПФ; блокатори мінералокортикоїдних рецепторів (БМР)) із 

метою зменшення процесів постінфарктного ремоделювання міокарда та 

ризику розвитку СН, а також статини [108, 109]. 

іАПФ рекомендовані хворим у ранньому постінфарктному періоді за 

наявності зниженої ФВ лівого шлуночка або клінічних проявів СН. За 
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результатами численних досліджень (SAVE, AIRE, TRACE та інш.), де згадані 

ліки були включені до терапії в гострому періоді ІМ, встановлене зниження 

відносного ризику смерті на 26 %, повторної госпіталізації на 27%, повторного 

ГІМ на 20 %, порівняно з групою плацебо [111].  

За даними одного із когортних досліджень із залученням 8169 пацієнтів, 

виписаних із двох університетських шпиталів Іспанії в період 2010-2016 років, 

використання іАПФ/БРА асоційоване зі зниженням наступних госпіталізацій з 

приводу СН із низькою ФВ лівого шлуночка (СНнФВ ЛШ) (HR 0,70; 95% CI 

0,56–0,88; p = 0,003) та практично не впливає на ризик розвитку СН із 

збереженою ФВ ЛШ (СНзФВ ЛШ) [114]. 

Призначення β-блокаторів показано в якості тривалої терапії при ГКС, 

після реваскуляризації міокарду та у хворих із дисфункцією міокарда лівого 

шлуночка за умови відсутності протипоказів [112]. Терапія β-блокаторами, 

розпочата відразу після ГІМ призводить до зниження ризику смертності 

впродовж року до 30 %, проте подальше продовження терапії не підтвердило 

вірогідної ефективності та залишається дискутабельним [113]. 

Результати проспективного дослідження 11288 хворих на NSTEMI, яким 

провели ЧШКВ із використанням покритих стентів, показали позитивний вплив 

поєднання бета-адреноблокаторів із іАФП на зменшення розвитку великих 

кардіальних подій на 17% (HR = 0,832; 95% CI: 0,704–0,982; P = 0,030) [115]. 

Дані дослідження EPHESUS, в тому числі аналіз ризику несприятливих 

подій у ранньому періоді після ІМ, стали підставою для включення еплеренону 

в рекомендації з лікування хворих на ГІМ [116]. У згаданому дослідженні 6642 

пацієнтам із ГІМ, які мали ознаки систолічної дисфункції ЛШ, на тлі 

стандартної терапії додатково призначали еплеренон упродовж 16 місяців; 

встановлене вірогідне зниження загальної, серцево-судинної смертності та 

ризику госпіталізацій із приводу СН на тлі призначення еплеренону. Ефект 

терапії еплереноном досягається вже на ранніх термінах після ІМ, що 

підтверджено зниженням ФР загальної смертності на 30-у добу захворювання 

на 31% [116]. 
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Користь статинів у вторинній профілактиці доведена численними 

дослідженнями, тому вони рекомендовані всім пацієнтам із ГКС, незалежно від 

рівнів холестеролу в крові [117]. Більше того, мета-аналіз досліджень відмітив 

кращий ефект високоінтенсивної статинотерапії по зменшенню ризику 

кардіоваскулярної смерті, нефатального ІМ, інсульту та вінцевої 

реваскуляризації [118].  

За даними Korea AMI Registry [KAMIR], використання статинів після 

перенесеного ІМ зменшує ризик смерті, повторного ІМ та реваскуляризації 

незалежно від супутньої дисліпідемії [119]. Окрім того, їхнє раннє призначення 

хворим на STEMI зменшує дисперсність коригованого інтервалу QT (QTc), як 

наслідок, - знижується ризик фатальних шлуночкових аритмій [120]. 

Тож, вчасне відновлення вінцевого кровоплину є важливим елементом 

мінімізації зони некрозу після ГІМ. Проте, відомо, що реперфузія чинить 

додатковий пошкоджуючий вплив та погіршує функцію міокарда: виникає 

пошкодження внаслідок ішемії/реперфузії [121]. Даний феномен – головна 

причина розвитку СН, а фармакологічне посткондиціонування (призначення 

ліків перед чи на ранніх хвилинах після відновлення кровоплину для 

забезпечення кардіопротекції [122]. 

На численних експериментальних моделях показана ефективність 

окремих ліків у якості засобів фармакологічного посткондиціонування, які за 

провідними механізмами впливу можна згрупувати наступним чином: 

антиоксиданти (розувастатин, вітамін С, ізофлуран, кверцетин); протизапальні 

(ікаритин, севофлуран); антиапоптичні (севофлуран, кверцетин, інгібітори 

каспази, куркумін); редуктори накопичення кальцію (дилтіазем, амлодипін); 

супресори стресу ендоплазматичного ретикулуму (аторвастатин, адипонектин); 

активатори автофагії (реміфентаніл, бербамін) [122]. Існують поодинокі 

клінічні дослідження щодо ефективності окремих класів ліків по попередженню 

післяреперфузійного пошкодження міокарда, проте дані часто носять 

суперечливий характер (табл. 1.2).  
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Таблиця. 1.2 

Аналіз результатів основних клінічних досліджень фармакологічного 

посткондиціювання (адаптовано за Yushi Wu, Haiqiong Liu, Xianbao Wang, 

2021) 

Медикамент Кількість 

пацієнтів 

Результати 

Аденозин  716 Зменшення смертності на 1-му та 6-му міс 

Зменшення випадків СН, госпіталізацій з 

приводу СН, та зони ІМ [123] 

Метопролол 131 Покращення ФВ ЛШ 

Нижча смертність, аритмії та кардіогенний 

шок [124] 

Еритропоетин 15 Зменшення зони інфаркту на 30% 

Зменшення ремоделювання ЛШ 

Більша експресія анти-апоптичних генів [125] 

Еритропоетин 29 Жодних позитивних ефектів [126] 

Нітрати 150 Жодних позитивних ефектів [127] 

 

Багато факторів можуть пояснити неадекватні результати клінічних 

досліджень: різні підходи до відбору пацієнтів, комплексна клінічна ситуація, 

час призначення ліків тощо [122]. Наступні дослідження, у тому числі із 

використанням ліків із різним механізмом дії, потрібні в якості ідентифікації 

ад’ювантної терапії хворих із ГКС для зменшення пошкодження міокарду. 

Ряд попередніх досліджень у розумінні патогенезу ІХС звертають увагу 

на альтернативні патогенетичні механізми хвороби, у тому числі – на 

модулятори метаболізму енергії в кардіоміоцитах [128]. Метаболічна модуляція 

може відігравати роль у розвитку гострих ішемічних подій, впливати на 

результати інтервенційного лікування та попереджати розвиток СН [129, 130]. 
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Ґрунтуючись на цій концепції, ліки, які покращують енергетичне 

забезпечення (наприклад, триметазидин – інгібітор окислення вільних жирних 

кислот, який переключає метаболізм серця та м’язів до утилізації глюкози, 

більшої продукції високенергетичних фосфатів) мають об’єктивні підстави для 

наступного вивчення. 

Позитивні ефекти триметазидину при ІХС та СН пов’язані зі зниженням 

β-окислення жирних кислот. Препарат – конкуруючий інгібітор 

довголанцюгової  3-кетоацил СоА тіолази (3-KAT), що призводить до зниження 

β-окислення жирних кислот та підвищення окислення глюкози в міокарді [131]. 

Триметазидин також покращує рН та попереджає іонний дисбаланс, який має 

місце при ішемії міокарда [132]. 

Із 2013 року препарат схвалений рекомендаціями Європейського 

кардіологічного товариства (ESC) для лікування симптомів стабільної 

стенокардії  із рівнем доказовості ІІ b [133]. 

Підставою для внесення його в сучасні настанови були результати ряду 

рандомізованих клінічних досліджень. Так, у подвійно-сліпому, 

рандомізованому, плацебо-контрольованому дослідженні TRIMPOL-II 

(TRIMetazidine in POLand) триметазидин суттєво знизив частоту нападів 

ангінозного болю та підвищив толеранітність до фізичного навантаження у 

пацієнтів із стенокардією напруги [134]. Схожі  результати були 

продемонстровані і в дослідженнях TACT (Trimetazidine in Angina Combination 

Therapy) [135], VASCO-angina [136] та CHOICE-2 [137].  

Зауважимо, що сучасна доказова база підтверджує, що триметазидин 

порівняно ефективний із бета-блокаторами, нітратами та блокаторами 

кальцієвих каналів щодо зростання толерантності до фізичних навантажень 

[128]. 

Існують результати кількох клінічних досліджень по використанню 

триметазидину в хворих на ГКС для зменшення післяреперфузійного 

пошкодження міокарда. Зокрема, дослідження European Myocardial Infarction 

Project-Free Radicals (EMIP-FR), яке було достроково припинене  в зв’язку з 
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припиненням виробництва фібринолітика, показало позитивний вплив 

парентеральних форм триметазидину в захисті серця: група пацієнтів, які 

отримували даний лік мали більш виразну резолюцію сегменту ST [138]. 

Більше того, призначення згаданого прерапарату пацієнтам із супутнім ЦД та 

переднім ІМ у перші 6 годин призводили до швидшої резолюції сегменту ST, 

унормуванням біомаркерів пошкодження міокарда, кращою ФВ ЛШ та меншою 

кількості небажаних кардіоваскулярних подій у віддаленому періоді [139].  

Систематизований огляд та мета-аналіз досліджень по використанню 

триметазидину в хворих на ГІМ (із використанням баз PubMed, the Cochrane 

Library, China National Knowledge Infrastructure) показав позитивний вплив його 

на зменшення загальних МАСЕ (OR = 0,33; 95% CI = 0,15-0,74; p = 0,007) без 

вірогідного впливу на зменшення короткотермінову смертність, загальну 

смертність, поворотного ІМ, аорто-коронарного шунтування (АКШ) (p>0,05) 

[140]. 

Вивчалась ефективність триметазидину у хворих, яким проводилась 

реваскуляризація (ЧШКВ чи АКШ). Можливість препарату зменшувати 

оксидативний стрес тестувалася в пацієнтів, яким виконували АКШ: вірогідно 

зменшувався рівень малонового діальдегіду та зростав вміст у крові 

супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази [141].  

 Кардіопротекторні ефекти молекули підтверджені нижчими рівнями 

біомаркерів (тропоніну Т, креатинфосфокінази, креатинфосфокінази–МВ) у 

пацієнтів із стабільною стенокардією, яким проводилося планове ЧШКВ [142]. 

Більше того, триметазидин зменшує ризик розвитку контраст-індукованої 

нефропатії [143].  

Дослідження із залученням 510 хворих на ЦД із мультисудинною 

коронарною хворобою показало, що використання триметазидину після 

стентування покритими стентами (DES) зменшувало ризик поворотної 

стенокардії чи безбольової ішемії міокарда впродовж 2-річного періоду 

спостереження та зберігало структуру та функцію ЛШ [144].  
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Мета-аналіз досліджень періопераційного призначення триметазидину 

хворим, яким проведене АКШ, виразно внормовувало рівні тропоніну І, 

тропоніну Т, креатинфосфокінази, креатинфосфокінази–МВ, порівняно з 

контролем [145]. 

Рандомізоване клінічне дослідження LIST (Limitation of Infarct Size with 

Trimetazidine), в якому використовувалася парентеральна форма триметазидину 

в 94 пацієнтів із ГІМ перед ЧШКВ, відмітило швидшу резолюцію сегменту ST у 

групі препарату, але без вірогідного впливу на скоротливість ЛШ, прогноз та 

розмір інфаркту [146]. Натомість, дослідження METRO (ManagEment of angina: 

a retrospective cOhort), ретроспективний аналіз 353 хворих на ІМ, виписаних із 

відділень інтенсивної терапії, показало вірогідне зменшення 6-місячної 

смертності за умови додаткового застосування триметазидину (OR 0,36; P = 

0,02) [147]. 

Наприкінці, триметазидин показав потенційний антиішемічний ефект, 

виразну кардіопротекторну дію за відсутності небажаного впливу на частоту 

серцевих скорочень, АТ, скоротливість ЛШ, що робить його ідеальним 

препаратом при ГКС, при яких пацієнти часто презентують гемодинамічну 

нестабільність. Більше того,  потенціал використання триметазидину в хворих 

на ГКС повністю не вивчений та потребує наступних клінічних досліджень. 

Отже, традиційні та новітні чинники кардіоваскулярного ризику чинять 

вплив не тільки на дестабілізацію вінцевого атеросклерозу та розвиток ГКС, а й 

на прогноз при ІМ чи нестабільній стенокардії, що обумовлює пошук адитивної 

терапії з урахуванням зазначених ризик-факторів.  
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота виконувалася на клінічних базах Івано-

Франківського національного медичного університету: в Комунальному 

неприбутковому підприємстві «Івано-Франківський обласний клінічний 

кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради» (відділення 

анестезіології з палатами інтенсивної терапії, інфарктні відділення №1 та №2); 

Комунальному неприбутковому підприємстві «Івано-Франківська центральна 

міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» (відділення 

малоінвазивної кардіології, кардіологічне відділення).  

 

2.1. Об’єкт дослідження 

Дослідження проводили як відкрите, контрольоване, у паралельних 

групах, порівняльне.  

Обстежено 184 хворих на гострий коронарний синдром (ГКС). Діагноз 

ГКС встановлювався на підставі скарг, анамнезу, даних об’єктивного 

фізикального обстеження та даних загально-клінічних, лабораторних, 

біохімічних та інструментальних методів обстеження відповідно до настанов 

Європейського Кардіологічного Товариства: «2020 ESC Guidelines for the 

management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent 

ST-segment elevation», «2017 ESC Guidelines for the management of acute 

myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation», «Fourth 

universal definition of myocardial infarction» [11, 12, 26], «Уніфікованого 

клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації: 

гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST» (2014-2016; 2021) [148] 

та «Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та 
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медичної реабілітації: гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST» 

(2015; 2021) [149]. 

Критеріями включення в дослідження були: пацієнти з типовим 

больовим синдромом (еквівалентами ангінозного нападу), відповідними 

змінами на ЕКГ, підвищеним вмістом тропоніну І у крові, віком до 75 років. 

Критеріями виключення слугували: вік понад 75 років; гострі розлади 

мозкового кровообігу; симптоматична артеріальна гіпертензія; цукровий діабет 

1 типу; гіпертрофічна кардіоміопатія; дилатаційна кардіоміопатія; онкологічна 

патологія; хронічна хвороба нирок IV-V стадії; печінкова недостатність; 

захворювання крові; вагітність чи годування грудьми; відомі обмеження чи 

протипокази до вживання досліджуваних ліків; алкогольна чи наркотична 

залежність;  недієздатність та обмежена дієздатність; відмова від підписання 

інформованої згоди на участь у дослідженні. 

Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб, репрезентативних 

за віком і статтю. Усі учасники підписували інформовану згоду. Дизайн 

дослідження був затверджений комісією з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету. Планування та проведення дослідження 

ґрунтувалося на засадах етичних принципів щодо наукових досліджень із 

включенням людей (Хельсинська декларація), положень рекомендацій 

належної клінічної практики (GCP – good clinical practice) та чинним 

законодавством України [152].  

Обстежені пацієнти були розподілені наступним чином (рис. 2.1): перша 

група – 42 хворі на ГКС без есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) та 

цукрового діабету (ЦД) 2 типу ; друга група – 56 пацієнтів із ГКС та супутньою 

АГ; третя група – 42 хворих на ГКС та супутній ЦД 2 типу; четверта група – 44 

пацієнти із ГКС та супутніми АГ і ЦД 2 типу. Між хворими всіх груп не було 

вірогідних відмінностей у вікових, гендерних, нозологічних аспектах тощо. 

Верифікація діагнозу есенціальної АГ проводилася відповідно до 

критеріїв настанов Європейського кардіологічного товариства «2018 ESC/ESH 

Guidelines for the management of arterial hypertension» [151], ЦД 2 типу – 
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відповідно до настанов Європейського кардіологічного товариства «2019 ESC 

Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in 

collaboration with the EASD» та Американської діабетологічної асоціації 

«Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-

2019» [152, 153]. 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл обстежених пацієнтів (примітка: ТВН – терапія, відповідна до 

настанов; ТМЗ – триметазидин) 

 

Терапія, відповідна до настанов (ТВН), включала в себе модифікацію 

способу життя (раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок, 

адекватні до стану пацієнта фізичні навантаження, унормування маси тіла); 

реваскуляризацію міокарда (за потреби) шляхом черезшкірного коронарного 

втручання (ЧШКВ) та медикаментозне лікування. Пацієнтам призначали 

(відповідно до чинних настанов та локальних протоколів лікування ГКС): 
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- прямий антикоагулянт: еноксапарин у дозі 1 мг/кг маси тіла двічі на добу 

підшкірно (параумбілікально) чи фондапаринукс натрію в дозі 2,5 

мг/добу (із аналогічним шляхом введення); 

- антитромбоцитарні засоби: ацетилсаліцилову кислоту в навантажувальній 

дозі одноразово та по 75/100 мг/добу згодом, а також препарат із групи 

антагоністів рецепторів P2Y12 (клопідогрель у дозі 300 мг у першу добу 

та по 75 мг 1 раз на добу згодом чи тикагрелор у дозі 90 мг двічі на добу 

після навантажувальної дози 180 мг одномоментно всередину); 

- β-адреноблокатор (бісопролол, метопролол сукцинат, небіволол чи 

карведілол в індивідуальних дозах, залежно від рівня артеріального тиску 

(АТ) та частоти серцевих скорочень (ЧСС)); 

- інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) чи блокатор 

рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) у дозах, залежних від рівнів АТ; 

- статин у дозах, рекомендованих для високоінтенсивної статинотерапії 

(аторвастатин – 40-80 мг/добу чи розувастатин – 20-40 мг/добу); 

- інгібітор протонової помпи (ІПП) з метою гастропротекції (пантопразол у 

дозах 20-40 мг/добу); 

- блокатори мінералокортикоїдних рецепторів (еплеренон чи 

спіронолактон у дозах 25-50 мг/добу),  

- нітрати короткої чи тривалої дії, або нітратоподібні засоби 

(нітрогліцерин, ізосорбіду моно- або динітрат, молсидомін) як засоби 

антиішемічної терапії. 

За необхідності призначали опіоїдні анальгезуючі засоби (морфін, 

фентаніл). 

Лікування АГ проводилося комбінацією іАПФ чи БРА з бета-

адреноблокаторами. У випадку некоригованого АТ додатково призначали 

тіазидоподібний діуретик індапамід (у дозі 2,5 мг/добу). 

Менеджмент супутнього ЦД 2 типу був уніфікований із використанням 

монотерапії бігуанідами (метформін у добовій дозі 2000 мг) чи в поєднанні з 
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інгібіторами натрій-залежного котранспортеру глюкози 2 типу (емпагліфлозин, 

дапагліфлозин у добовій дозі 10 мг). 

На етапі вивчення ефективності досліджуваних лікувальних стратегій 

пацієнти кожної групи були розділені на дві підгрупи: із використанням ТВН та 

поєднання ТВН із триметазидином у дозі по 35 мг двічі в день (Тридуктан МВ, 

виробник ТОВ «Фарма Старт», Україна; реєстраційне посвідчення 

UA/5030/01/01, затверджене Наказом МОЗ України №231 від 30.01.2019) 

Усі пацієнти були обстежені у відділенні інтенсивної терапії при 

поступленні перед початком курсового лікування. Повторні обстеження 

проводили на 7-й та 28-й день (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Дизайн дослідження: формування візитів (примітка: ТВН – терапія, 

відповідна до настанов) 

 

2.2. Методи дослідження 

У процесі виконання дослідження використовували наступні методи 

обстеження хворих: вивчення скарг, анамнезу хвороби, анамнезу життя; 
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фізикальне обстеження, в тому числі, визначення антропометричних 

показників; загальноприйнятні лабораторні тести (загальний аналіз крові, 

біохімічне дослідження крові (креатинін, сечовина, аспартатамінотрансфераза 

(АСТ), аланінамінотрансфераза (АЛТ), глюкоза, сечовина, креатинін, натрій, 

калій); загальний аналіз сечі; визначення вмісту в крові серцевого тропоніні І, 

NT-proBNP, високочутливого С-реактивного протеїну; ліпідограма; 

електрокардіографія; трансторакальна ехокардіографія; оцінка якості життя 

(опитувальник EQ-5D-5L); статистичні. 

2.2.1. Методи загальноклінічного обстеження. Усім обстеженим 

хворим проводився детальний аналіз скарг та анамнезу захворювання. 

Типовими скаргами для ГКС вважали біль за грудниною або в прекордіальній 

області давлячого, розпираючого чи пекучого характеру тривалістю понад 20 

хв., із можливою іррадіацією в ліве плече, ліву руку (лікоть, китицю), шию, 

щелепу, вухо; в частині випадків відсутність ефекту нітрогліцерину навіть при 

багаторазовому прийомі, виражену загальну слабкість, холодне пітніння, а 

також наявність прискореного/сповільненого серцебиття, ознак гострої 

серцевої недостатності. Оцінювали  ризик внутрішньошпитальної та 6-

тимісячної смертності за шкалою GRACE [154]. 

Фізикальне обстеження здійснювали за загальноприйнятими 

методиками. Визначали зріст (см), масу тіла (кг), обвід талії (ОТ) (см). На 

підставі наявного зросту та маси тіла обчислювали індекс маси тіла (ІМТ) [155]: 

маса тіла/(зріст)2 (кг/м2). Показник у межах 18-24,9 кг/м2 вважали за 

нормальний; 25-29,9 кг/м2 розцінювали як надмірну масу тіла; понад 30 кг/м2 

визначали як ожиріння, при цьому: 30-34,9 кг/м2 – ожиріння І ступеня, 35-39,9 

кг/м2 – ІІ ступеня, понад 40 кг/м2 – ІІІ ступеня [120]. ОТ визначали на видосі (за 

умови невтягнутого живота) по уявній лінії, яка проходить по верхньому краю 

гребенів клубових кісток, за допомогою сантиметрової стрічки з 

динамометром. Показник ОТ ≤ 94 см для чоловіків, ≤ 80 см для жінок 

визначали за норму [155]. 



54 
 

 
 

Із методів оцінки стану серцево-судинної системи також проводили 

підрахунок частоти серцевих скорочень (ЧСС): у лежачому положенні, після 5 

хвилин відпочинку; вимірювання офісного артеріального тиску (АТ) – на 

референтній руці, сидячи, після 5 хвилин відпочинку (за допомогою апарату 

Omron HEM-711 DLX, Японія), згідно чинних настанов [151].  

2.2.2. Методи лабораторного обстеження. Усі лабораторні тести 

виконувалися відповідно до вимог положень належної лабораторної практики 

(GLP) [157]. 

Гематологічне дослідження здійснювали на автоматичному аналізаторі 

“Melet Shloesing MS 4-e” (Melet Shloesing Laboratories, Франція) із визначенням 

абсолютного числа лейкоцитів та субпопуляцій: нейтрофілів, лімфоцитів, 

еозинофілів, моноцитів та базофілів. Із метою додаткового аналізу показників 

гемограми проводили обчислення ряду лейкоцитарних індексів: індексу 

співвідношення нейтрофілів до моноцитів (ІСНМ), індексу співвідношення 

лімфоцитів до моноцитів (ІСЛМ), індексу співвідношення нейтрофілів до 

лімфоцитів (ІСНЛ) та індексу співвідношення нейтрофілів до моноцитів та 

лімфоцитів (ІСН/ЛМ) [156]. 

Біохімічне дослідження крові виконували на аналізаторі DiaSys StarDust 

MC15 (DiaSys GmbH, Німеччина). Рівень загального холестерину, 

триацилгліцеролів у крові визначали фотоколориметричним методом за 

допомогою наборів реагентів «Cholesterol SL» (EliTechGroup, Франція). 

Нормальними значеннями вважали наступні рівні: для ХС, залежно від 

кардіоваскулярного ризику; для ТГ < 1,7 ммоль/л; для ХС ЛПВГ > 1,0 ммоль/л 

– для чоловіків, > 1,3 ммоль/л – для жінок; для ХС ЛПНГ < 1,4 ммоль/л – як для 

осіб дуже високого кардіоваскулярного ризику. 

Рівні аспартатамінотрансферази (АСТ) та аланінамінотрансферази 

(АЛТ) визначали за допомогою наборів реагентів «AST» та «ALT», відповідно 

(«СпайнЛаб», Україна). Принцип методик полягає в тому, що внаслідок реакцій 

переамінування в лужному середовищі утворюються забарвлені розчини 2,4-

динітрофенілгідразони α-кетоглутарової та щавлевооцтової кислот, 
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інтенсивність забарвлення яких при довжині хвилі 500-560 нм пропорційна 

активності ферментів у пробі. 

Концентрацію сечовини визначали з використанням набору реагентів 

«Сечовина СпЛ» («СпайнЛаб, Україна»), а креатиніну – за допомогою набору 

реактивів «Креатинін» («СпайнЛаб», Україна). Принцип методу полягає в 

утворенні в лужному середовищі забарвленого комплексу з пікриновою 

кислотою, інтенсивність якого пропорційна вмісту його в пробі. 

Проводили визначення рівня глюкози в сироватці крові уніфікованим 

ферментативним методом із використанням набору реагентів ТОВ «Генезіс» 

(Україна), суть якого полягає в окисленні глюкози в присутності 

глюкозооксидази з утворенням пероксиду водню, який, у свою чергу, окислює 

хромоген. Останній перетворюється в забарвлену сполуку, інтенсивність якої 

пропорційна концентрації досліджуваного показника. 

Рівень натрію в сироватці крові визначали фотоколориметричним 

методом із використанням набору реагентів “Натрій СпЛ” (ТОВ “СпайнЛаб”, 

Україна). Принцип методу полягає в тому, що даний макроелемент випадає в 

осад із Mg-ураніл ацетатом. Іони уранілу, знаходяться в суспензії у формі 

жовто-коричневого комплексу з тіогліколевою кислотою. Різниця між 

контрольним зразком (без осаду натрію) і дослідним зразком пропорційна 

концентрації натрію. 

Вміст калію в сироватці крові визначали фотоколориметричним 

методом із використанням набору реагентів “Калій СпЛ” (ТОВ “СпайнЛаб”, 

Україна). Принцип методу полягає в тому, що іони згаданого макроелементу в 

безбілковому лужному середовищі реагують із тетрафенілборатом натрію 

(ТРВ-Na) і утворюють мутну, дрібну, дисперсну суспензію тетрафенілборат 

калію. Мутність проби прямо пропорційна концентрації калію. 

Показники глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) у крові визначали з 

використанням набору реагентів “Глікозильований гемоглобін СпЛ” (ТОВ 

“СпайнЛаб”, Україна). У  методі  використовуються  мічені  антитіла  і  

антигени  для  прямого  визначення  процентного вмісту  HbА1С  в  цільної  
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крові.  Визначення  грунтується  на  конкурентному  зв'язуванні  загального 

гемоглобіну  і  HbА1С  зі  специфічними  латексними  частинками  пропорційно  

їх  концентрації. Моноклональні  антитіла  до  HbА1С  людини,  перехресно  

мічені  козячими  антитілами  до  IgG  миші, специфічно  взаємодіють  з  

HbА1С  з  розвитком  аглютинації  латексних  частинок.  Ступінь  аглютинації 

залежить  від  кількості  пов'язаного  HbА1С.  Збільшення  мутності  суміші  

вимірюється  на  фотометрі. Значення  HbА1С  %  в  пробах  обчислюється  за  

калібрувальною  залежносттю,  встановленою  при вимірюванні калібраторів. 

Визначення титрів N-кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного 

пептиду (NT-proBNP) у крові здійснювали методом імуноферментного аналізу 

(ІФА) на аналізаторі  “Stat Fax 303 Plus” (США) із використанням набору 

реагентів “Biomedica Slovakia s.r.o” (Словаччина). Принцип методу полягає в 

зв’язуванні протеїну моноклональними антитілами з пероксидазою хріну, який 

після серії промивок та інкубацій зафарбовується розчином 

тетраметилбензидину, інтенсивність чого відповідає концентрації NT-proBNP. 

Рівень високочутливого С-реактивного протеїну (hsCRP) у сироватці 

крові визначали методом ІФА з використанням наборів реагентів “hs-CRP 

ELISA Kit” (Cusabio, Китай).  Принцип методу полягає в зв’язуванні протеїну 

моноклональними антитілами з пероксидазою хрону; отримана суміш після 

серії промивок та інкубацій зафарбовується розчином тетраметилбензидину та 

зчитується аналізатором. 

Вміст у сироватці крові головного маркеру пошкодження міокарда – 

серцевого тропоніну І (сТнІ) проводили методом ІФА з використанням набору 

реагентів «Тропонін-І-ІФА» (Xema Medica).  Визначення сТнІ ґрунтується на 

використанні «сендвіч»-варіанта твердофазного імуноферментного аналізу. На 

внутрішній поверхні лунок планшета іммобілізовані мишачі моноклональні 

антитіла проти тропоніну І людини. У лунках планшета, при додаванні 

досліджуваного зразка відбувається зв’язування тропоніну І, що міститься в 

досліджуваному зразку, з антитілами на твердій фазі. Комплекс, що утворився, 

виявляють за допомогою кон’югату мишачих моноклональних антитіл проти 
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тропоніну І людини з пероксидазою хріну. Під час інкубації з розчином 

субстрату тетраметилбензидину (ТМБ) рідина в лунках забарвлюється; 

інтенсивність забарвлення прямо пропорційна концентрації тропоніну І в 

досліджуваному зразку.  

2.2.3. Інструментальні методи дослідження. Електрокардіографію 

(ЕКГ) проводили в 12-ти стандартних відведеннях, у положенні лежачи, після 

10 хвилин відпочинку на апараті Cardiofax ECG882 OG (Німеччина). За потреби 

використовували системи додаткових відведень ЕКГ. Обчислювали ЧСС, 

величини інтервалів PR, QT, QTc (формула H.C. Bazett) та комплексу QRS 

[158]. 

Гострий інфаркт міокарда діагностували за наявності гострого 

ушкодження міокарда з клінікою гострої ішемії міокарда та з виявленням 

зростання чи зниження рівнів серцевих тропонінів, коли хоча б одне значення 

перевищувало верхню межу норми та за наявності хоча б одного з нижче 

наведеного: симптоми ішемії міокарда (типовий больовий синдром); нові 

ішемічні зміни на ЕКГ (елевація сегменту ST + інверсія зубця Т при STEMI, 

депресія сегменту ST + інверсія зубця Т при NSTEMI); виникнення 

патологічних зубців Q, QS [26]. Основні ЕКГ-критерії ГКС, відповідно до 

настанов Європейського кардіологічного товариства, наведені в табл. 2.1. 

У випадку повної блокади лівої ніжки пучка Гіса для ЕКГ-верифікації 

гострого ІМ використовували критерії E. Sgarbossa: конкордантне підвищення 

ST > 1 мм у відведеннях із позитивним комплексом QRS; конкордантна 

депресія ST > 1 мм у V1-V3; надмірна конкордантність ST > 5 мм у відведеннях 

із негативними комплексами QRS [160]. 

Для верифікації ознак гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ) на ЕКГ 

розраховували вольтажні індекси Соколова-Лайона та Корнелла. Індекс 

Соколова-Лайона розраховували за формулою: S у V1 + R у V5 або V6 (той, що 

найбільший) ≥ 35 мм, а індекс Корнелла – за формулою: S у V3 + R у aVL > 

28 мм (для чоловіків) та S у V3 + R у aVL > 20 мм (для жінок). 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_S&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_R&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_S&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_R&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_S&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C_R&action=edit&redlink=1
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Таблиця 2.1  

ЕКГ-критерії гострої ішемії/пошкодження міокарда при ГКС 

Показник Характеристика 

Елевація сегменту 

ST  
 

Нова елевація сегменту ST у двох суміжних відведеннях 

ЕКГ від j-точки ≥0,1 мВ, крім V2-3 

У відведеннях V2-3 ≥0.15 мВ – у жінок; ≥0,20 мВ – у 

чоловіків ≥40 років; ≥0,25 мВ – у чоловіків до 40 років 

Депресія сегменту 

ST та зміни зубця 

Т при підозрі на 

NSTEMІ 

Нова горизонтальна чи низхідна депресія сегмента ST ≥ 0,5 

мм у двох суміжних відведеннях та/або інверсія зубця Т >1 

мм у двох суміжних відведеннях, з високим зубцем R (або 

R/S > 1) 

Патологічний 

зубець Q 

У відведеннях V2-V3 шириною ≥0,02 с, або формується QS  

У відведеннях I, II, aVL, aVF, V4-6 (за умови наявності в 2-

х суміжних відведеннях) – шириною ≥0,03 с, глибиною ≥0,1 

мВ або QS  

Примітка: адаптовано за [26] 

 

Трансторакальну ехокардіографію (ЕхоКГ) проводили на апараті 

Toshiba Nemio XG (Японія) із використанням секторального датчика (3,5 МГц) 

з апікального та парастернального доступу по довгій осі у В- та М-режимах, 

відповідно до настанов Американського ехокардіографічного товариства та 

Європейської асоціації кардіоваскулярної візуалізації [159]. 

В положенні хворого на лівому боці визначали параметри систолічної і 

діастолічної функції.  В позиції парастернальної довгої вісі лівого шлуночка у 

двомірному режимі проводили М-модальне дослідження, при якому визначали 

кінцево-систолічний (КСР, см) і кінцево-діастолічний розмір (КДР, см) лівого 

шлуночка (ЛШ), розмір лівого передсердя в діастолу (ЛП, см), товщину 
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міжшлуночкової перетинки (ТМШПс, ТМШПд, см) і задньої стінки (ТЗСЛШс, 

ТЗСЛШд, см) лівого шлуночка в систолу і діастолу.  

У чотирикамерній апікальній позиції здійснювали вимір поздовжнього 

(ЛШдв, см) і поперечного (ЛШкв, см) розміру порожнини ЛШ у систолу та 

діастолу. На основі отриманих даних розраховували ряд показників 

внутрішньосерцевої гемодинаміки, систолічної функції лівого шлуночка. 

Кінцево-діастолічний об’єм (КДО, мл) визначали планіметричним методом 

Сімпсона за формулою:  

 

КДО = (8 × Ad) : 3 × π × ЛШ дв,    (2.1) 

                         

 де Ad – площа порожнини ЛШ в діастолу в апікальній позиції датчика 

(см2);  ЛШ дв – поздовжній розмір порожнини ЛШ в діастолу в апікальній 

позиції датчика (см).  

Кінцево-систолічний об’єм (КСО, мл) за наступною формулою:  

 

КСО = (8 × As) : 3 × π × ЛШС дв,   (2.2) 

 

де As - площа порожнини ЛШ в систолу в апікальній позиції датчика 

(см2);  ЛШС дв – поздовжній розмір порожнини ЛШ в систолу в апікальній 

позиції датчика (см).   

Ударний об’єм (УО, мл) лівого шлуночка за формулою:  

 

УО = КДО – КСО,       (2.3)    

                                          

 де КДО – кінцево-діастолічний об’єм ЛШ (мл); КСО – кінцево-

систолічний об’єм ЛШ (мл).  

Ударний індекс (УІ, мл/м2) лівого шлуночка за наступною формулою:  

 

УІ = УО / S,       (2.4) 
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де УО – ударний об’єм лівого шлуночка (мл); S – площа поверхні тіла, 

розрахована за номограмою Дюбуа (м2).  

Хвилинний об’єм крові (ХОК, л/хв) наступним чином:  

 

ХОК = УО × ЧСС,   (2.5) 

 

де УО – ударний об’єм лівого шлуночка (л); ЧСС – частота серцевих 

скорочень за хвилину (уд/хв).  

Серцевий індекс (СІ, л/хв/м2) за формулою:  

 

СІ = ХОК / S,        (2.6) 

    

 де ХОК – хвилинний об’єм крові, л/хв; S – площа поверхні тіла, 

розрахована за номограмою Дюбуа (м2).  

Фракцію викиду лівого шлуночка  (ФВ ЛШ, %) обчислювали за 

формулою: 

 

ФВ = (КДО – КСО) / КДО,        (2.7) 

 

де КДО – кінцево-діастолічний об’єм лівого шлуночка (мл); КСО – 

кінцево-систолічний об’єм лівого шлуночка (мл).  

Показники загальної та локальної скоротливості ЛШ оцінювали 

відповідно до вимог Американського ехокардіографічного товариства (ASE) 

[159]. Виділяли наступні порушення локальної скорочувальної здатності: 

гіпокінез – скорочення радіуса сегмента в систолу, порівняно з його розміром в 

діастолу менше, ніж на 25%; гіперкінез – збільшення фракції скорочення 

напівосей більше, ніж на 55%; акінез – зменшення фракції скорочення 

напівосей менше, ніж на 10%; дискінез – збільшення радіуса сегмента в систолу 

відносно його розміру в діастолу.  

Для оцінки характеру ремоделювання ЛШ аналізували перелічені нижче 

параметри. Маса міокарда лівого шлуночка (ММЛШ, г) розраховувалася за 

формулою ASE:  
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ММЛШ = 0,8×1,04×[(КДР + ТЗСЛШд + ТМШПд)3 – (КДР)3] + 0,6,    

(2.8) 

 

де КДР – кінцево-діастолічний розмір ЛШ (см);  ТЗСЛШд – товщина 

задньої стінки лівого шлуночка в діастолу (см);  ТМШПд – товщина 

міжшлуночкової перетинки в діастолу (см).  

Враховуючи індивідуальні конституційні особливості обстежених осіб, 

для більш об’єктивної оцінки наявності гіпертрофії ЛШ та її ступеня, 

використовували індексовану величину ММЛШ:  

 

ІММЛШ = ММЛШ / S,                (2.9) 

 

де ІММЛШ (г/м2) – індекс маси міокарда лівого шлуночка; S – площа 

поверхні тіла, розрахована за номограмою DeBois (м2). Згідно з чинними 

настановами Європейського кардіологічного товариства, гіпертрофію ЛШ 

(ГЛШ) вважали підвищення ІММЛШ понад 115 г/м2 для чоловіків та понад 95 

г/м2 для жінок [151].  

Для визначення варіанту гіпертрофії розраховували відносну товщину 

стінки ЛШ (ВТС ЛШ, од.) за формулою:  

 

ВТС ЛШ = (2 х ТЗСЛШд) : КДР,         (2.10) 

 

де ТЗСЛШд – товщина задньої стінки ЛШ у діастолу (см); КДР – 

кінцеводіастолічний розмір ЛШ (см).  

Геометричні моделі лівого шлуночка визначали за рекомендаціями 

Європейського кардіологічного товариства: незмінена геометрія ЛШ (ВТС ЛШ 

<0,42, без ГЛШ); концентричне ремоделювання (ВТС ЛШ ≥0,42, без ГЛШ); 

концентрична ГЛШ (ВТС ЛШ ≥0,42, та наявність ГЛШ); ексцентрична ГЛШ 

(ВТСЛШ <0,42, та наявність ГЛШ).  

Для оцінки діастолічної функції ЛШ у всіх хворих вивчався 

трансмітральний кровотік методом імпульсно-хвильової і постійнохвильової 
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доплерехокардіографії з апікального доступу зі встановленням контрольного 

об’єму в порожнині ЛШ одразу ж під стулками мітрального клапана за 

стандартною методикою. Оцінку проводили під час видиху. У кожному 

випадку визначали середнє з трьох значень. Досліджували наступні показники 

[159]: максимальна швидкість потоку періоду раннього наповнення (пік Е, см/с) 

- амплітуда першого піку трансмітрального кровотоку; максимальна швидкість 

потоку періоду пізнього наповнення (пік А, см/с) - амплітуда другого піку 

трансмітрального кровоплину; відношення Е/А – відношення між амплітудами 

хвиль Е і А; час ізоволюмічного розслаблення (IVRT, с) – період від закриття 

аортального клапану до відкриття мітрального клапану (вимірюється при 

отриманні кривої у вихідному тракті лівого шлуночка).  

За нормальні показники діастолічної функції ЛШ у дорослих приймали: 

E/A 1-2 ум.од., IVRT < 100 мс. Виділяли типи діастолічної дисфукції міокарда 

за такими критеріями: діастолічна дисфункція І типу (порушення релаксації 

ЛШ): Е/А < 1, IVRT > 100 мс; діастолічна дисфункція ІІ типу 

(«псевдонормальний» тип): VЕ/VА = 1-2, зменшення IVRT); діастолічна 

дисфункція ІІІ типу («рестриктивний» тип): VЕ/VА > 2, IVRT < 60 мс).  

2.2.4. Оцінка якості життя. Відомо, що методи оцінки якості життя 

(ЯЖ) у медицині поділяють на загальні та хвороб-специфічні. Перші 

дозволяють створити судження про стан ЯЖ хворих, незалежно від дослідної 

популяції, виду недуги та особливостей лікування: MOSS 36 (Medical Outcomes 

Study 366-Item Short Form health survey), NHP (Nottingham Health Profile), SIP 

(Sickness Impact Profile), QWB (Quality of Well Being Scale), EQ-5D (European 

Quality of Life – 5 Dimensions), COOP (Dartmouth Primary Care Cooperative 

Information Project) Charts, PQVs (Process Quality Values), HUI (Health Utilities 

Index), GHO (General Health Questionnaire), тощо. До другої належать методики, 

які спеціально розроблені для оцінки ЯЖ у хворих на певні захворювання [161]. 

У дослідженні послуговувалися опитувальником EQ-5D-5L, 

розробленим міжнародною дослідницькою групою EuroQol Group  [162]. 

Опитувальник складається із двох частин: першої, яка включає 5 пунктів 
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(рухомість, самообслуговування, повсякденна активність, біль/дискомфорт, 

тривога/депресія) та другої: аналогова шкала з градуюванням від 0 до 100 для 

суб’єктивної оцінки стану власного здоров’я пацієнтом у межах цієї шкали, де 0 

– це найнижчий можливий рівень, а 100 – найвищий (рис. 2.3; рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.3. Опитувальник EQ-5D-5L  
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Рис. 2.4. Візуальна шкала якості життя опитувальника EQ-5D-5L 

 

2.2.5. Статистичні методи дослідження. Статистичний аналіз 

проводили з використанням стандартного пакету програм “Statistica for 

Windows 12.0” (StatSoft, Tulsa, OK, USA). 

Із метою перевірки гіпотези нормальності розподілу використовували 

тест Шапіро-Уілка. У випадку нормального розподілу визначали середнє 

арифметичне (M) та похибку середнього (m); при розподілі, відмінному від 
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нормального, визначали медіану та 25 – 75 інтерквартильний розмах (Me [LQ; 

UQ]).  

При порівнянні параметричних даних застосовували метод t-критерію 

Стьюдента для залежних чи незалежних величин, а при порівнянні 

непараметричних даних застосовували U-критерій Манна-Уітні (незалежні 

величини); при аналізі залежних величин – Т - критерій Вілкоксона. 

Якісні дані виражались у вигляді частот (n) та долей (%). Порівняльний 

аналіз проводили з використанням критерію χ2. 

Для виявлення наявності та оцінки сили зв’язків між ознаками 

використовували методи кореляційного аналізу з обчисленням коефіцієнтів 

кореляції Пірсона, Спірмена, Гамма та φ-коефіцієнт для оцінки зв’язку 

бінарних ознак.  

Із метою порівняння трьох та більше незалежних груп за спільною 

ознакою проводили аналіз ANOVA (для параметричних величин) та ANOVA за 

Краскелом-Воллісом (для непараметричних величин). 

Проводили логістичний регресійний аналіз для виявлення взаємозв’язків 

та оцінки ступеню впливу окремих показників. 

Виживання оцінювали шляхом використання методу Каплана-Мейера. 

Прогностичну значущість показників щодо настання несприятливих 

кардіоваскулярних подій (кінцевих точок) оцінювали за відносним ризиком 

(ВР) та відношенням шансів (ВШ) з довірчим інтервалом (ДІ) 95 %.  

Відмінність вважалась вірогідною при рівні значущості p<0,05 [163]. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ З УРАХУВАННЯМ 

ЧИННИКІВ РИЗИКУ 

 

Для проведення дослідження розподіл пацієнтів проводили в міру 

їхнього поступлення у відділення анестезіології із палатами інтенсивної терапії  

(АзПІТ) Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного центру 

(ОККЦ) чи в відділення малоінвазивної кардіології Івано-Франківської 

центральної міської клінічної лікарні. 

 

3.1. Клінічна характеристика обстежених хворих на гострий 

коронарний синдром 

Середній вік обстежених пацієнтів із ГКС склав 64,6±11,9 років; 93 

(50.5%) хворих були чоловічої статі. Жінки з ГКС у віковому аспекті були 

молодшими від чоловіків: 62,5±11,5 років, проти 70,3±11,3 років (p<0,001), 

проте розвиток недуги в ранньому віці (до 50 років) частіше траплявся серед 

чоловічої популяції: у 21 (22,6%) випадків, проти 2 (2,2%), відповідно (χ2= 

17,471; p<0,001). 

ГКС без стійкої елевації сегменту ST верифікований у 44 (23,9%) 

випадків, у той час, як ГКС із стійкою елевацією сегменту ST – у 140 (76,1%) 

випадків.  

ГКС із стійкою елевацією сегменту ST був найчастіше представлений 

гострим інфарктом міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST (STEMI) із 

залученням в патологічний процес передньо-бокової стінки лівого шлуночка – 

у 70 (50,0%) випадків (рис. 3.1). Нижня стінка лівого шлуночка була 

пошкоджена в 39 (27,9%) випадків; у 21 (15,0%) випадків – передня стінка 

лівого шлуночка, а в 10 (7,1%) випадків патологічний процес локалізувався на 

боковій стінці лівого шлуночка.  
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Рис. 3.1. Локалізація пошкодження стінок ЛШ у хворих на STEMI 

 

При проведенні ургентної коронароангіографії серед обстежених хворих 

на STEMI інфаркт-залежною артерією найчастіше була передня 

міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії (LAD): у 74 (52,9%) випадків (табл. 

3.1). Мультисудинне пошкодження виявлене в 22 (15,7%) пацієнтів із STEMI. 

 

Таблиця 3.1 

Розподіл хворих на STEMI відповідно до результатів коронароангіографії   

Інфаркт-залежна вінцева артерія Пацієнти, n (%) 

Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої 

артерії (LAD) 

74 (52,9%) 

Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії (LCx) 24 (17,1%) 

Права вінцева артерія (RCA) 20 (14,3%) 

Мультисудинне пошкодження  22 (15,7%) 

 

https://radiopaedia.org/articles/circumflex-artery?lang=us
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Обстежені пацієнти з ГКС були розподілені наступним чином: перша 

група – 42 хворі на ГКС без есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) та 

цукрового діабету (ЦД) 2 типу ; друга група – 56 пацієнтів із ГКС та супутньою 

АГ; третя група – 42 хворих на ГКС та супутній ЦД 2 типу; четверта група – 44 

пацієнти із ГКС та супутніми АГ і ЦД 2 типу. Між хворими всіх груп не було 

вірогідних відмінностей у вікових чи гендерних аспектах (рис. 3.2; рис. 3.3). 
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Рис. 3.2. Розподіл обстежених хворих за віком (років, p>0,05) 

52,4
51,8

47,6

50

47,6
48,2

52,4

50

45

46

47

48

49

50

51

52

53

ГКС ГКС+АГ ГКС+ЦД ГКС+АГ+ЦД

чоловіки

жінки
 

Рис. 3.3. Розподіл обстежених пацієнтів за статтю (%, p>0,05) 
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Серед обстежених пацієнтів із ГКС STEMI був верифікований у 31 

(73,8%) хворого першої групи; у 43 (76,8%) осіб другої групи; у 34 (80,6%) 

пацієнтів третьої групи та в 32 (76,2%) осіб четвертої групи (χ2= 0,814; p>0,05). 

Не відмічено суттєвого зв’язку впливу АГ чи ЦД 2 типу на вид ГКС (критерій 

φ=0,034). 

Домінуючим пошкодженням в усіх обстежених груп була локалізація 

атеротромбозу в передній міжшлуночковій гілці лівої коронарної артерії, що 

складало більше половини всіх випадків (табл. 3.2). Супутній ЦД 2 типу 

призводив до зростання проявів багатосудинного пошкодження вінцевих 

артерій, щонайменше, удвічі: у 23,6% випадків (пацієнти з ГКС та ЦД 2 типу) 

та в 21,9% випадків (пацієнти з ГКС, АГ та ЦД 2 типу) (p<0,05).  

Таблиця 3.2 

Інфаркт-залежна вінцева артерія у хворих на STEMI відповідно до 

результатів коронароангіографії 

ІЗА Обстежені хворі на STEMI 

1 група, n=31 2 група, n=43 3 група, n=34 4 група, n=32 

ПМШГ ЛКА 17 (54,8%) 23 (53,5%) 18 (52,9%) 16 (50,0%) 

ОГ ЛКА 6 (19,4%) 8 (18,6%) 5 (14,7%) 5 (15,6%) 

ПКА 5 (16,1%) 8 (18,6%) 3 (8,8%) 4 (12,5%) 

МСП 3 (9,7%) 4 (9,3%) 8 (23,6%)*# 7 (21,9%)*# 

 Примітка: ІЗА – інфаркт-залежна артерія; ПМШГ ЛКА – передня 

міжшлуночкова гілка лівої коронарної артерії; ОГ ЛКА – огинаюча гілка лівої 

коронарної артерії; ПКА – права коронарна артерія; МСП – мультисудинне 

пошкодження; * - вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою; # - 

вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 2 групою. 

 

Типовий больовий синдром при ГКС був більш характерним для хворих 

першої та другої груп: у 36 (85,7%) пацієнтів та 49 (87,5%) пацієнтів, 

відповідно (табл. 3.3). Натомість, наявність супутнього ЦД та його поєднання з 
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АГ призводило до зростання частки хворих із нетиповим розвитком ГКС: у 17 

(40,5%) та 21 (47,7%) пацієнтів, відповідно (χ2=7,244; p=0,0008 та χ2=13.874; 

p=0,001). 

Ймовірність розвитку нетипового початку ГКС за умови наявного 

супутнього ЦД 2 типу – середньої сили (φ=+0,29; p<0,05). 

Таблиця 3.3 

Особливості больового синдрому при ГКС 

Характер Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

Типовий 

біль/дискомфорт 

36 (85,7%) 49 (87,5%) 25 (59,5%)*# 23 (52,3%)*# 

Нетиповий 

початок 

6 (14,3%) 7 (12,5%) 17 (40,5%)*# 21 (47,7%)*# 

Задишка/задуха 11 (26,2%) 17 (30,4%) 24 (57,1%)*# 25 (56,8%)*# 

Загальна 

слабкість 

31 (73,8%) 43 (76,8%) 33 (78,6%) 32 (72,7%) 

Запаморочення, 

синкопе 

2 (4,8%) 5 (8,9%) 3 (7,1%) 4 (9,1%) 

Примітка: * - вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою; # - вірогідність 

різниці p<0,05, порівняно з 2 групою. 

 

Задишка/задуха, як ймовірний прояв гострої серцевої недостатності 

(ГСН), відмічали третина пацієнтів із ГКС та його поєднання з АГ: 11 (26,2%) 

хворих та 17 (30,4%), відповідно (χ2=0,204; p>0,05). Натомість, супутній ЦД у 

хворих третьої та четвертої груп призводив до появи зазначеного симптому в 

більше половини пацієнтів: 24 (57,1%) (χ2=8,278; p=0,005, порівняно з першою 

групою; χ2=7,076; p=0,008, порівняно з другою групою) та 25 (56,8%) випадків 

(χ2=8,28; p=0,005, порівняно з першою групою; χ2=7,08; p=0,008, порівняно з 

другою групою), відповідно.  
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Відмічений середній зв’язок між наявним ЦД 2 типу в хворих на ГКС та 

розвитком задишки/задухи (φ=+0,31; p<0,05). 

Понад двох третин обстежених хворих на ГКС усіх груп відмічали 

виразну загальну слабкість: у 31 (73,8%) пацієнтів першої групи, у 43 (76,8%) 

пацієнтів другої групи, у 33 (78,6%) пацієнтів третьої групи та в 32 (72,7%) 

пацієнтів четвертої групи. 

Значиме запаморочення чи синкопальні стани серед пацієнтів, залучених 

до дослідження, траплялися рідко: у середньому, в 7,5% випадків. 

Головними предикторами розвитку ГКС в усіх групах був фізичний 

стрес та психоемоційне перенапруження (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Головні предиктори виникнення ГКС (у %) 

 

На зв’язок фізичної роботи з розвитком ГКС вказували 21 (50,0%) 

хворий першої групи, 28 (50,0%) хворих другої групи, 20 (47,6%) хворих 

третьої групи та 19 (43,2%) хворих четвертої групи (p>0,05). Відповідно, 

виникнення дестабілізації ІХС унаслідок психоемоційного стресу відмічалося в 
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17 (40,5%) пацієнтів першої групи, у 24 (42,9%) пацієнтів другої групи, у 19 

(45,3%) пацієнтів третьої групи та в 22 (50,0%) пацієнтів четвертої групи 

(p>0,05). 

На відсутність чіткого зв’язку з фізичним чи емоційним стресом та 

виникнення ГКС у спокої вказували 4 (9,5%) обстежених хворих першої групи, 

4 (7,1%) пацієнтів другої групи, 3 (7,1%) хворі третьої групи та 3 (6,8%) хворі 

четвертої групи (p>0,05). 

Проведено оцінку тяжкості ураження міокарда і прогнозу при гострому 

ІМ за T. Killip [164] (табл. 3.4). Зауважимо, що відповідно до протоколу хворі 

на ГКС із IV класом за Killip не були включені до даного дослідження. 

Таблиця 3.4 

Розподіл обстежених хворих на ГКС відповідно до класу за Killip 

Клас СН Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

І 28 (66,6%) 31 (55,4%) 17 (28,6%)* 13 (29,5%)*# 

ІІ 10 (23,9%) 18 (32,1%) 15 (35,7%) 17 (38,7%) 

ІІІ 4 (9,5%) 7 (12,5%) 10 (23,8%)* 14 (31,8%)*# 

IV - - - - 

Примітка: * - вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою; # - вірогідність 

різниці p<0,05, порівняно з 2 групою. 

 

Частка хворих із ознаками ГСН Killip I серед пацієнтів першої групи 

склала 28 (66,6%) осіб; Killip IІ – 10 (23,9%) осіб та Killip IІІ – 4 (9,5%) особи. 

Супутня АГ чинила додатковий тягар на розвиток ГСН. Так, клас СН Killip I 

серед пацієнтів цієї групи був у 31 (55,4%) осіб (χ2=1,215; p>0,05), Killip IІ – у 

18 (32,1%) осіб (χ2=0,922; p>0,05) та Killip IІІ – у 7 (12,5%) осіб (χ2=0,213; 

p>0,05). 

Наявний ЦД погіршував прогноз та характеризувався зростанням класу 

ГСН. Зокрема, Killip I серед пацієнтів третьої групи був у 17 (28,6%) осіб, 
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(χ2=5,791; p<0,05, проти першої групи та χ2=2,124; p>0,05, проти другої групи), 

Killip IІ – у 15 (35,7%) осіб (χ2=0,922; p>0,05, проти першої групи та χ2=0,874; 

p>0,05, проти другої групи) та Killip IІІ – у 10 (23,8%) осіб (χ2=3,896; p<0,05, 

проти першої групи та χ2=2,141; p>0,05, проти другої групи). 

Поєднання АГ із ЦД 2 типу збільшувало кількість хворих на ГКС із 

вищим класом проявів ГСН. Так, у 13 (29,5%) пацієнтів четвертої групи 

верифікований Killip I (χ2=11,870; p<0,05, проти першої групи; χ2=6,624; p<0,05, 

проти другої групи, χ2=0,781; p>0,05, проти третьої групи), Killip IІ – у 17 

(38,7%) осіб (χ2=0,897; p>0,05, проти першої групи, χ2=0,799; p>0,05, проти 

другої групи, χ2=0,486; p>0,05, проти третьої групи) та Killip IІІ – у 14 (31,8%) 

осіб (χ2=6,454; p<0,05, проти першої групи, χ2=5,543; p>0,05, проти другої 

групи, χ2=0,243; p>0,05, проти третьої групи). 

Відмічений середньої сили зв’язок між супутніми АГ та ЦД 2 типу в 

хворих на ГКС та розвитком важчого класу ГСН за Killip (φ=+0,24; p<0,05). 

Стратифікація ризику пацієнтів із ГКС відповідно до шкали GRACE 

наведена на рис. 3.5.  
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Рис. 3.5. Стратифікація ризику хворих на ГКС за шкалою GRACE (* -

вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою; # - вірогідність різниці 

p<0,05, порівняно з 2 групою) 
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Як видно з наведеного вище рис. 3.5, ризик небажаних 

кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE у пацієнтів із ГКС склав (117,47 

[93,98; 129,74]) балів. Супутня АГ обумовлює тенденцію до зростання ризику 

(на 4,9%): середнє значення в хворих другої групи – (123,51 [101,23; 137,23]) 

балів (p>0,05).  

Натомість, наявність ЦД 2 типу призводить до зростання середніх 

значень згаданого показника до (137,45 [113,74; 147,21]) балів (на 14,5%, 

порівняно з пацієнтами першої групи (p<0,05); на 10,1%, порівняно з 

пацієнтами другої групи (p<0,05)). Ризик смерті та повторного ІМ був 

найвищим за умови поєднання АГ та ЦД при ГКС: (147,21 [121,16; 162,97]) 

балів, що на 20,2% перевищувало значення шкали GRACE серед пацієнтів 

першої групи (p<0,01), на 16,1% - серед пацієнтів другої групи (p<0,05) та на 

6,2% - серед пацієнтів третьої групи (p>0,05). 

Не відмітили вірогідних відмінностей серед груп хворих на ГКС 

стосовно таких чинників серцево-судинного ризику, як куріння (наявне чи 

історія), анамнез попереднього ІМ чи обтяжений кардіоваскулярний анамнез 

(історія ранньої ІХС у родичів, історія раптової серцевої смерті в родичів тощо) 

(табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Оцінка головних кардіоваскулярних чинників ризику 

Ознака Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

Куріння 19 (45,2%) 27 (48,2%)  20 (47,6%)  23 (52,3%) 

Попередні ІМ 7 (16,7%) 11 (19,6%) 5 (11,9%) 6 (13,6%) 

Обтяжений 

анамнез 

11 (26,2%) 17 (30,4%) 14 (33,3%) 13 (29,5%) 

Примітка: вірогідність різниці між групами p>0,05. 
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Значна частка обстежених пацієнтів із ГКС – 89 (48,9%), курить або 

курили. Попередні ІМ відмічені в 29 (15,8%) обстежених осіб. Обтяжений 

кардіоваскулярний анамнез був у 55 (29,9%) обстежених пацієнтів. 

Найбільш частими супутніми захворюваннями в обстежених пацієнтів 

були: фібриляція передсердь (ФП) – у 13 (7,0%) осіб; анамнез виразкової 

хвороби – у 12 (6,5%) осіб; хронічна обструктивна хвороба легенів (ХОЗЛ) – у 7 

(3,8%) осіб; хронічна хвороба нирок (ХХН) – у 22 (11,9%) осіб (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Супутні захворювання в обстежених хворих на ГКС 

Показник Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

ХОЗЛ 2 (4,8%) 3 (5,4%) 1 (2,4%) 1 (2,3%) 

Виразкова 

хвороба 

3 (7,1%) 5 (8,9%) 2 (4,8%) 2 (4,5%) 

ХХН 1 (2,4%) 5 (8,9%) 7 (16,7%)* 9 (20,5%)* 

ФП 2 (4,8%) 3 (5,4%) 4 (9,2%) 3 (6,8%) 

Примітка: * - вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою; # - вірогідність 

різниці p<0,05, порівняно з 2 групою 

 

Частка осіб із супутньою ХХН вірогідно була вищою за умови 

супутнього ЦД 2 типу. Так, серед пацієнтів першої групи ХНН верифікована в 

1 (2,4%) пацієнта; другої – у 5 (8,9%) пацієнтів; третьої – у 7 (16,7%) пацієнтів 

(χ2=4,974; p<0,05, проти першої групи та χ2=1,337; p>0,05, проти другої групи); 

четвертої – у 9 (20,5%) пацієнтів (χ2=6,831; p<0,05, проти першої групи; 

χ2=2,719; p>0,05, проти другої групи; χ2=0,971; p>0,05, проти третьої групи). 

Виявлено асоціацію наявності супутньої ХХН та вищого ризику за 

шкалою GRACE у хворих на ГКС у поєднанні з ЦД 2 типу (φ=+0,28; p<0,05). 
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Не було вірогідної різниці в середніх значеннях показника індексу маси 

тіла (ІМТ) серед обстежених пацієнтів із ГКС різних груп (табл. 3.7). Так, 

зазначений показник у хворих першої групи був: (28,71 [27,0; 32,5]) кг/м2; 

дургої групи – (31,23 [27,2; 33,9]) кг/м2; третьої групи – (32,45 [28,5; 34,7]) 

кг/м2; четвертої – (31,67 [29,4; 34,1]) кг/м2 (p>0,05).  

Подібно, не відрізнялися показники обводу талії (ОТ), середні значення 

яких склали: (97,93±13,41) см; (105,41±11,75) см; (107,12±12,71) см та 

(105,52±12,73) см, відповідно (p>0,05). 

Таблиця 3.7 

Антропометричні показники в хворих на ГКС 

Показник Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

ІМТ, кг/м2 28,71 [27,0; 

32,5] 

31,23 [27,2; 

33,9] 

32,45 [28,5; 

34,7] 

31,67 [29,4; 

34,1] 

ОТ, см 97,93±13,41 105,41±11,75 107,12±12,71 105,52±12,73 

Ожиріння І ст 5 (11,9%) 8 (14,3%) 8 (19,1%) 7 (15,9%) 

Ожиріння ІІ ст 1 (2,4%) 3 (5,4%) 4 (9,5%) 3 (6,8%) 

Ожиріння ІІІ ст - 1 (1,8%) 1 (2,4%) 2 (4,5%) 

Примітка: вірогідність різниці між групами p>0,05. 

 

Серед обстежених пацієнтів 28 (15,2%) осіб мали ожиріння І ст., 11 

(5,9%) – ожиріння ІІ ст., 4 (2,2%) – ожиріння ІІІ ст. без вірогідної відмінності 

між групами  (p>0,05). 

Середні значення вмісту глюкози в крові хворих на ГКС були вищими за 

референтні значення за умови ГКС та склали: (6,84±0,43) ммоль/л – у хворих 

першої групи, (6,76±0,39) ммоль/л – у хворих другої групи (табл. 3.8). 

Супутній ЦД 2 типу обумовив вірогідне збільшення згаданого показника 

в хворих третьої групи – на 13,1% (до (7,87±0,40) ммоль/л), порівняно з 

пацієнтами першої групи (p<0,05), на  14,1%, порівняно з пацієнтами другої 
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групи (p<0,05). Подібно, відмічені високі середні значення вмісту глюкози в 

крові хворих четвертої групи – до (8,06±0,33) ммоль/л, що на 15,1% вище від 

аналогічного показника пацієнтів першої групи (p<0,05), на 16,1% , порівняно з 

показниками хворих другої групи (p<0,05). 

Таблиця 3.8 

Окремі показники біохімічного дослідження крові хворих на ГКС 

Показник Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,84±0,43 6,76±0,39 7,87±0,40*# 8,06±0,33*# 

HbA1c, % 6,35±0,21 6,30±0,18 7,51±0,19*# 7,59±0,21*# 

Сечовина, 

ммоль/л 

7,51±0,43 7,90±0,47 8,09±0,44 8,30±0,51 

Креатинін, 

мкмоль/л 

94,73±5,15 100,47±5,29 104,71±4,93 108,55±4,31* 

Натрій, 

ммоль/л 

138,45±3,71 139,67±4,21 139,75±4,11 139,27±3,58 

Калій, ммоль/л 4,29±0,19 4,31±0,15 4,32±0,20 4,37±0,12 

Примітка: * - вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою; # - вірогідність 

різниці p<0,05, порівняно з 2 групою 

 

Середні значення рівня в крові глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) у 

хворих на ГКС та його поєднання з АГ перебували в межах референтних 

значень: (6,35±0,21)% та (6,30±0,18)%, відповідно.  

Натомість, у хворих третьої групи згаданий показник склав 

(7,51±0,19)%, що на 15,4% та 16,11%, відповідно, перевищувало значення його 

в хворих першої та другої групи (p<0,05). Подібно, середні значення HbA1c у 

крові хворих четвертої групи склали (7,59±0,21)%, що на 16,3% було вірогідно 
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вище від подібного показника в хворих першої групи; на 16,9% - від подібного 

показника в хворих другої групи (p<0,05). 

Виявлено асоціацію вмісту  HbA1c  та вищого ризику за шкалою 

GRACE у хворих на ГКС у поєднанні з ЦД 2 типу (φ=+0,37; p<0,05). 

Не виявили вірогідної різниці середніх значень рівня сечовини в крові 

обстежених хворих: (7,51±0,43) ммоль/л – для першої групи; (7,90±0,47) 

ммоль/л – для другої групи; (8,09±0,44) ммоль/л – для третьої групи; (8,30±0,51) 

ммоль/л – для четвертої групи (p>0,05). 

Середні значення вмісту креатиніну в плазмі крові обстежених пацієнтів 

із ГКС вірогідно не відрізнялися між собою, за винятком – пацієнтів четвертої 

групи, у яких поєднання АГ та ЦД призвело до зростання даного показника на 

9,9% (до (108,55±4,31) мкмоль/л), порівняно з першою групою ((94,73±5,15) 

мкмоль/л; p<0,05). Рівень креатиніну в хворих другої та третьої груп був, 

відповідно, - (100,47±5,29) мкмоль/л та (104,71±4,93) мкмоль/л. 

Відсутня вірогідна різниця в середніх значеннях вмісту в крові натрію 

серед обстежених хворих на ГКС. Так, згаданий показник був: (138,45±3,71) 

ммоль/л – пацієнтів першої групи, (139,67±4,21) ммоль/л – пацієнтів другої 

групи, (139,75±4,11) ммоль/л – пацієнтів третьої групи та (139,27±3,58) ммоль/л 

– пацієнтів четвертої групи (p>0,05). 

Подібно, середні значення рівнів калію в крові обстежених пацієнтів 

були в межах референтних значень та не відрізнялися між собою: (4,29±0,19) 

ммоль/л; (4,31±0,15) ммоль/л; (4,32±0,20) ммоль/л; (4,37±0,12) ммоль/л, 

відповідно (p>0,05). 

У хворих на ГКС відмічали прояви дисліпідемії, яка проявлялася 

підвищеним вмістом загального холестерину (ЗХС) та холестерину 

ліпопротеїдів низької густини (ХС ЛПНГ), проте, вірогідних відмінностей між 

групами не було (табл. 3.9). 

Так, уміст в плазмі крові ЗХС був: (5,22±0,19) ммоль/л – у пацієнтів 

першої групи; (5,31±0,21) ммоль/л – у пацієнтів другої групи; (5,28±0,17) 
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ммоль/л – у пацієнтів третьої групи; (5,30±0,22) ммоль/л – у пацієнтів четвертої 

групи (p>0,05). 

Таблиця 3.9 

Окремі показники ліпідограми хворих на ГКС 

Показник 

ммоль/л 

Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

ЗХС 5,22±0,19 5,31±0,21 5,28±0,17 5,30±0,22 

ХС ЛПНГ 2,80±0,13 2,84±0,11 2,90±0,17 2,83±0,13 

ХС ЛПВГ 1,24±0,11 1,22±0,08 1,24±0,12 1,23±0,13 

ТГ 1,17 [0,82-

1,74] 

1,20 [0,88-

1,83] 

1,19 [0,87-

1,93] 

1,23 [0,80-

1,74] 

Примітка: вірогідність різниці між групами p>0,05. 

 

Рівні ХС ЛПНГ були наступними: (2,80±0,13) ммоль/л – у пацієнтів 

першої групи; (2,84±0,11) ммоль/л – у пацієнтів другої групи; (2,90±0,17) 

ммоль/л – у пацієнтів третьої групи; (2,83±0,13) ммоль/л – у пацієнтів четвертої 

групи (p>0,05). Вміст холестерину ліпопротеїдів високої густини (ХС ЛПВГ) у 

крові обстежених хворих на ГКС склав: (1,24±0,11) ммоль/л – у пацієнтів 

першої групи; (1,22±0,08) ммоль/л – у пацієнтів другої групи; (1,24±0,12) 

ммоль/л – у пацієнтів третьої групи; (1,23±0,13) ммоль/л – у пацієнтів четвертої 

групи (p>0,05). Подібно, не відрізнялися між собою середні значення рівнів 

триацилгліцеролів (ТГ) у плазмі крові: (1,17 [0,82-1,74]) ммоль/л; (1,20 [0,88-

1,83]) ммоль/л; (1,19 [0,87-1,93]) ммоль/л; (1,23 [0,80-1,74]) ммоль/л, відповідно 

(p>0,05). 

Відмічений середньої сили зв’язок між вмістом ХС ЛПНГ у плазмі крові 

хворих на ГКС із супутніми АГ та ЦД 2 типу та ймовірністю мультисудинного 

пошкодження (φ=+0,27; p<0,05). Подібно, встановлено асоціацію між вмістом 

ХС ЛПНГ у плазмі крові хворих на ГКС із супутнім ЦД 2 типу та ймовірністю 

мультисудинного пошкодження (φ=+0,33; p<0,05). 



80 
 

 
 

3.2. Особливості перебігу запалення низької інтенсивності при ГКС 

Із метою оцінки інтенсивності запалення низької інтенсивності при ГКС 

вивчали показники лейкограми. 

Відмічено, що за умови розвитку ГКС відбувається зростання як 

загальної кількості лейкоцитів, так і їхніх субпопуляцій (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Окремі показники лейкограми в хворих на ГКС  

Показник 

x 109/л 

Обстежені особи 

Хворі на ГКС, n=184 Контрольна група, n=30 

Лейкоцити 8,23 [6,50; 9,40] 5,49 [5,20; 5,70] 

p<0,001 

Нейтрофіли 5,31 [3,91; 6,22] 3,64 [3,55; 3,86] 

p<0,001 

Лімфоцити 1,85 [1,40; 2,31] 1,41 [1,27; 1,57] 

p<0,05 

Моноцити 0,44 [0,29; 0,56] 0,34 [0,29; 0,37] 

p<0,05 

 

Зокрема, в хворих на ГКС на момент поступлення середнє значення 

кількості лейкоцитів в 1,5 раза перевищувало показник контрольної групи: 

(8,23 [6,50; 9,40]) x109/л, проти (5,49 [5,20; 5,70]) x109/л (p<0,001). Кількість 

нейтрофілів у 1,46 раза була вищою від контролю: (5,31 [3,91; 6,22]) x109/л, 

проти (3,64 [3,55; 3,86]) x109/л (p<0,001). 

Подібно, зростало число лімфоцитів – у 1,31 раза: (1,85 [1,40; 2,31]) 

x109/л, проти (1,41 [1,27; 1,57]) x109/л (p<0,05). Середнє значення кількості 

моноцитів у хворих на ГКС у 1,29 раза перевищувало подібний показник групи 

контролю: (0,44 [0,29; 0,56]) x109/л, проти (0,34 [0,29; 0,37]) x109/л (p<0,05). 

У табл. 3.11 наведені середні значення окремих показників лейкограми в 

групах обстежених пацієнтів із ГКС. 
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Таблиця 3.11 

Лейкограма хворих на ГКС та супутні захворювання 

Показник 

x 109/л 

Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

Лейкоцити 8,78 [6,70; 

10,85] 

8,47 [6,8; 

10,0] 

p1-p2 >0,05 

10,85 [9,72; 

11,51] 

p1-p3 <0,001 

10,51 [9,69; 

11,43] 

p1-p4 <0,001 

Нейтрофіли 6,51 [4,66; 

8,36] 

5,48 [4,37; 

6,22] 

p1-p2 <0,05 

8,36 [7,35; 

8,57] 

p1-p3 <0,001 

8,29 [7,21; 

8,13] 

p1-p4 <0,001 

Лімфоцити 1,35 [1,21; 

1,49] 

1,88 [1,43; 

2,31] 

p1-p2 <0,001 

1,47 [1,28; 

1,65] 

p1-p3 <0,01 

1,49 [1,30; 

1,63] 

p1-p4 <0,01 

Моноцити 0,31 [0,17; 

0,44] 

0,47 [0,32; 

0,61] 

p1-p2 <0.01 

0,41 [0,31; 

0,57] 

p1-p3 >0,05 

0,39 [0,29; 

0,56] 

p1-p4 >0,05 

 

Як видно з наведеної табл. 3.11, середні значення числа лейкоцитів 

найвищі за умови супутнього ЦД 2 типу чи його поєднання з АГ – на 19,1% у 

пацієнтів третьої групи ((10,85 [9,72; 11,51]) x109/л; p<0,001) та на 16,5% у 

пацієнтів четвертої групи ((10,51 [9,69; 11,43]) x109/л; p<0,001), порівняно з 

пацієнтами першої групи ((8,78 [6,70; 10,85]) x109/л). 

Подібно, відмічали більші середні значення показника кількості 

нейтрофілів: за умови супутнього ЦД 2 типу – на 22,2% ((8,36 [7,35; 8,57]) 

x109/л; p<0,001); за умови поєднання ЦД та АГ у хворих на ГКС – на 21,5% 

((8,29 [7,21; 8,13]) x109/л; p<0,001), порівняно з пацієнтами першої групи ((6,51 

[4,66; 8,36]) x109/л). У хворих другої групи (ГКС та АГ) кількість нейтрофілів 

дещо нижча, ніж у пацієнтів першої групи - ((5,48 [4,37; 6,22]) x109/л; p<0,05). 
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Загальна кількість лімфоцитів у крові хворих на ГКС була вищою за 

умови його розвитку на тлі АГ – на 28,2% ((1,88 [1,43; 2,31]) x109/л; p<0,001); 

на тлі ЦД – на 8,16% ((1,47 [1,28; 1,65]) x109/л; p<0,01); за умови поєднання АГ 

та ЦД – на 9,4% ((1,49 [1,30; 1,63]) x109/л; p<0,01), порівняно з пацієнтами 

першої групи ((1,35 [1,21; 1,49]) x109/л). 

Вірогідне зростання кількості моноцитів відмічено тільки в хворих на 

ГКС та АГ – на 34,0% ((0,47 [0,32; 0,61]) x109/л; p<0,01), порівняно з пацієнтами 

першої групи ((0,31 [0,17; 0,44]) x109/л). 

Зростання середніх значень числа моноцитів у пацієнтів третьої та 

четвертої груп було недостовірним: (0,41 [0,31; 0,57]) x109/л та (0,39 [0,29; 

0,56]) x109/л, відповідно (p>0,05). 

Відмічений середньої сили зв’язок між числом лейкоцитів крові у 

хворих на ГКС із супутнім ЦД 2 типу та мультисудинним пошкодженням 

(φ=+0,33; p<0,05). 

Із метою додаткового аналізу показників лейкограми проводили 

обчислення ряду лейкоцитарних індексів (табл. 3.12): індексу співвідношення 

нейтрофілів до моноцитів (ІСНМ), індексу співвідношення лімфоцитів до 

моноцитів (ІСЛМ), індексу співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів (ІСНЛ) 

та індексу співвідношення нейтрофілів до моноцитів та лімфоцитів (ІСН/ЛМ).  

Таблиця 3.12 

Лейкоцитарні індекси в хворих на ГКС  

Індекс Обстежені особи 

Хворі на ГКС, n=184 Контрольна група, n=30 

ІСНМ 15,04±1,29* 11,09±0,43 

ІСЛМ 5,76±0,58 4,39±0,12 

ІСНЛ 3,34±0,20* 2,60±0,07 

ІСН/ЛМ 2,34±0,13 2,14±0,06 

Примітка: * - вірогідність різниці між показниками, проти контролю p<0,05 
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Як видно з наведеної табл. 3.12, показник ІСНМ у хворих на ГКС 

перевищував контрольні значення на 26,3%: 15,04±1,29, проти 11,09±0,43 

(p<0,05). Подібно, значення ІСНЛ було вищим на 22,2%: 3,34±0,20, проти 

2,60±0,07 (p<0,05). 

Натомість показники ІСЛМ та ІСН/ЛМ вірогідно не відрізнялися між 

собою: відповідно, 5,76±0,58, проти 4,39±0,12 (p<0,05) та 2,34±0,13, проти 

2,14±0,06 (p>0,05). 

Слід зауважити, що супутні АГ, ЦД чи їхнє поєднання в хворих на ГКС 

вірогідного впливу на згадані лейкоцитарні індекси не чинили (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Лейкоцитарні індекси в хворих на ГКС та супутні захворювання 

Індекс Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

ІСНМ 18,56±4,65 14,63±1,45 14,03±1,67 13,93±1,74 

ІСЛМ 7,63±2,57 5,25±0,47 6,12±0,67 5,48±0,52 

ІСНЛ 3,28±0,37 3,46±0,26 2,94±0,39 2,97±0,49 

ІСН/ЛМ 2,41±0,21 2,39±0,18 2,21±0,21 2,12±0,23 

Примітка: вірогідність різниці між групами p>0,05. 

 

Як видно з наведеної табл. 3.13, середні значення показника ІСНМ були: 

18,56±4,65 – у першій групі; 14,63±1,45 – у другій групі; 14,03±1,67 – у третій 

групі; 13,93±1,74 – у четвертій групі (p>0,05). Відповідно, ІСЛМ був: 7,63±2,57 

– у першій групі; 5,25±0,47 – у другій групі; 6,12±0,67 – у третій групі; 

5,48±0,52 – у четвертій групі (p>0,05). Подібно, середні значення ІСНЛ склали: 

3,28±0,37 – серед пацієнтів першої групи; 3,46±0,26 – серед пацієнтів другої 

групи; 2,94±0,39 – серед пацієнтів третьої групи; 2,97±0,49 – серед пацієнтів 

четвертої групи (p>0,05). Показник ІСН/ЛМ був: 2,41±0,21 – у першій групі; 

2,39±0,18 – у другій групі; 2,21±0,21 – у третій групі; 2,12±0,23 – у четвертій 

групі (p>0,05). 
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Розвиток ГКС призводив до зростання вмісту в крові С-реактивного 

протеїну (СРП) (рис. 3.6) 

7,38±0,36
7,54±0,41

8,43±0,37*#

8,76±0,45*#

6,5

7

7,5

8

8,5

9

ГКС ГКС+АГ ГКС+ЦД ГКС+Аг+ЦД

Рис. 3.6.  Вміст у крові хворих на ГКС СРП (* -вірогідність різниці p<0,05, 

порівняно з 1 групою; # - вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 2 групою) 

 

Так, середні значення вмісту СРП у хворих першої групи склали 

(7,38±0,36) мг/л, а в пацієнтів другої групи – (7,54±0,41) мг/л (p>0,05). 

За умови супутнього ЦД значення даного показника були (8,43±0,37) 

мг/л, що на 12,5% перевищувало його вміст у крові пацієнтів із ГКС без 

супутніх недуг (p<0,05) та на 10,6% - при ГКС та АГ (p<0,05). Найвищими рівні 

СРП були в хворих на ГКС та з супутніми АГ і ЦД 2 типу: (8,76±0,45) мг/л, що 

на 15,8% було вищим за подібні значення в першій групі та на 13,9% - у другій 

групі обстеження (p<0,05). 

Встановлений середньої сили зв’язок між рівнем СРП та кількістю 

лейкоцитів у хворих на ГКС та ЦД (r=0,41; p<0,05); а також – у хворих на ГКС 

із супутніми АГ та ЦД (r=0,43; p<0,05).  
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Відмічено асоціацію між вмістом СРП у крові хворих на ГКС із 

супутнім ЦД 2 типу та ймовірністю мультисудинного пошкодження (φ=+0,37; 

p<0,05). 

 

3.3. Особливості ремоделювання міокарда в хворих на ГКС із 

супутніми АГ та ЦД 2 типу 

При аналізі елементів ЕКГ  (табл. 3.14) встановлено, що в хворих на 

ГКС та супутню АГ відмічається подовжена тривалість інтервалу QT: на 9,8%, 

порівняно з групою пацієнтів без АГ ((396,03 [360,0;426,3]) мсек, проти (357,21 

[355,0;417,5]) мсек, p<0,05).  

Усі інші параметри ЕКГ вірогідно не відрізнялися між собою. 

Таблиця 3.14 

Основні параметри ЕКГ у хворих на ГКС та супутні захворювання 

Параметр Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

PQ, мсек 153,47 

[142,0;185,0] 

167,99 

[146,0;190,0] 

157,83 

[145,0;178,0] 

151,51 

[140,0;170,0] 

QRS, мсек 89,74 

[80,50;103,0] 

96,92 

[80,0;108,0] 

93,65 

[87,0;106,0] 

88,97 

[80,0;101,0] 

QT, мсек 357,21 

[355,0;417,5] 

396,03* 

[360,0;426,3] 

351,47# 

[335,0;395,0] 

364,31# 

[340,0;400,0] 

Примітка: * - вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою; # - вірогідність 

різниці p<0,05, порівняно з 2 групою 

 

При проведенні трансторакальної ЕхоКГ у хворих на ГКС відмітили 

вищі середні значення показників кінцево-систолічного розміру (КСР) та 

кінцево-діастолічного розміру (КДР) лівого шлуночка за умови наявності 

супутнього ЦД 2типу (табл. 3.15). 



86 
 

 
 

Так, значення КСР у хворих на ГКС та ЦД на 10,8% перевищувало 

подібні показники в першій групі (4,17 [3,70; 4,80]) см, проти (3,72 [3,04; 4,40]) 

см; p<0,05. Відповідно, за умови виникнення ГКС на тлі АГ та ЦД – на 9,5% 

((4,11 [3,66; 4,75]) см, проти (3,72 [3,04; 4,40]) см; p<0,05). 

Таблиця 3.15 

Структурно-функціональні показники міокарда в хворих на ГКС 

Показник, 

одиниці 

виміру 

Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

ЛП, см 
3,93 

[3,70;4,30] 

3,92 

[3,80;4,10] 
4,20 [3,80; 4,50] 4,15 [3,80; 4,40] 

ПШ, см 
2,45 

[2,15;2,70] 

2,50 

[2,20;2,70] 
2,40 [2,10; 2,80] 2,30 [2,20; 2,80] 

ТМШП, см 
1,15  

[1,10; 1,25] 

1,27  

[1,10; 1,36]* 

1,16 

 [1,03; 1,31] 

1,28 

 [1,10; 1,35]* 

КДР, см 
5,30 

[4,90;6,10] 

5,50 

[4,95;6,15] 

5,80 

[5,30;6,20]* 
5,85 [5,35;6,30]* 

ТЗСЛШ, см 
1,06  

[1,0; 1,25] 

1,20  

[1,10; 1,33]* 

1,15  

[1,03; 1,25] 

1,23  

[1,15; 1,35]* 

КСР, см 
3,72  

[3,04; 4,40] 

3,95  

[3,50; 4,30] 

4,17  

[3,70; 4,80]* 

4,11  

[3,66; 4,75]* 

ІММЛШ, 

г/м2 

147,0  

[127,0;180,0] 

184,0  

[165,0; 222,0]* 

159,0 

[134,0; 194,0] 

187,0 

[152,0; 219,0]* 

ФВ, % 49,13±1,11 49,27±0,89 43,11±1,03*# 44,23±0,98*# 

Примітка: * - вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою; # - вірогідність 

різниці p<0,05, порівняно з 2 групою 

 

Подібно, значення КДР у хворих на ГКС та ЦД на 8,6% перевищувало 

подібні показники в першій групі (5,80 [5,30;6,20]) см, проти (5,30 [4,90;6,10]) 
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см; p<0,05. А, за умови виникнення ГКС на тлі АГ та ЦД – на 9,4% ((5,85 

[5,35;6,30]) см, проти (5,30 [4,90;6,10]) см; p<0,05). 

Супутня АГ у хворих на ГКС чи її поєднання з ЦД 2 типу призводило до 

зростання показників товщини міжшлуночкової перетинки (ТМШП) та задньої 

стінки лівого шлуночка (ТЗСЛШ). Так, середні значення ТМШП у хворих 

другої групи на 9,5% перевищували аналогічний показник у хворих першої 

групи: (1,27 [1,10; 1,36]) см, проти (1,15 [1,10; 1,25]) см; p<0,05; а в хворих 

четвертої – на 10,2% ((1,28  [1,10; 1,35]) см, проти (1,15 [1,10; 1,25]) см; p<0,05). 

Подібно, показник ТЗСЛШ у хворих другої групи на 11,7% був вищим, 

порівняно з першою групою ((1,20 [1,10; 1,33]) см, проти (1,06 [1,0; 1,25]) см; 

p<0,05), а в четвертій – на 13,8% ((1,23 [1,15; 1,35]) см, проти (1,06 [1,0; 1,25]) 

см; p<0,05). 

Відповідним чином, індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) 

був вищим у пацієнтів із супутньою АГ. Так, у хворих другої групи він 

перевищував подібний показник першої групи на 20,1% ((184,0 [165,0; 222,0]) 

г/м2, проти ((147,0 [127,0;180,0]) г/м2; p<0,05); у хворих четвертої групи – на 

21,4% ((187,0 [152,0; 219,0]) г/м2, проти ((147,0 [127,0;180,0]) г/м2; p<0,05). 

Наявність ЦД у хворих на ГКС призводила до більш виразного 

зниження фракції викиду (ФВ) лівого шлуночка, порівняно з першою групою, у 

хворих третьої групи – на 13,9% ((43,11±1,03)%, проти (49,13±1,11)%;p<0,05); у 

хворих четвертої групи – на 11,1% ((44,23±0,98)%, проти (49,13±1,11)%;p<0,05). 

Усі інші параметри ЕхоКГ вірогідно не відрізнялися між собою. 

У хворих на ГКС, який виник на тлі ЦД та АГ, спостерігали середньої 

сили прямий кореляційний зв'язок між ФВ ЛШ та вмістом креатиніну в плазмі 

крові (r=0,41; p<0,05), зворотний – між ФВ ЛШ та тривалістю комплексу QRS 

(rs=0,39; p<0,05). 

У табл. 3.16 наведені структурно-функціональні особливості міокарда 

залежно від інфаркт-залежної артерії в обстежених хворих на ГІМ.  
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Таблиця 3.16 

 Структурно-функціональні зміни міокарда в хворих на ГКС залежно від інфаркт-залежної артерії  

 

Показник Інфаркт-залежна артерія на КАГ 

ПМШГ ЛКА ОГ ЛКА ПКА МСП 

1 2 3 4 5 

ЛП, см 3,81 [3,50; 4,10] 3,83 [3,60; 3,90] 

p1-p2 > 0,05 

4,03 [3,70; 4,40] 

p1-p3 < 0,001 

p2-p3 > 0,05 

4,33 [3,90; 6,50] 

p1-p4 < 0,001 

p2-p4 < 0,05 

p3-p4 > 0,05 

ТЗСЛШ, см  1,15 [1,10; 1,20] 1,05 [1,0; 1,15] 

p1-p2 < 0,001 

1,0 [0,82; 1,20] 

p1-p3 < 0,001 

p2-p3 > 0,05 

1,02 [0,84; 1,11] 

p1-p4 < 0,01 

p2-p4 > 0,05 

p3-p4 > 0,05 

ТМШП, см 1,09 [0,90; 1,17] 1,03 [0,90; 1,12] 

p1-p2 > 0,05 

1,11 [1,00; 1,21] 

p1-p3 > 0,05 

p2-p3 > 0,05 

0,98 [0,85; 1,03] 

p1-p4 > 0,05 

p2-p4 > 0,05 

p3-p4 > 0,05 

КДО, мл 152,5 [130,0; 160,0] 145,4 [124,0; 154,0] 

p1-p2 > 0,05 

129,0 [97,0; 172,0] 

p1-p3 > 0,05 

p2-p3 > 0,05 

169.25 [132,0; 203,5] 

p1-p4 > 0,05 

p2-p4 < 0,05 

p3-p4 < 0,01 
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Продовження табл. 3.16 

1 2 3 4 5 

КСО, мл 81,3 [64,0; 87,0] 73,6 [63,0; 83,0] 

p1-p2 > 0,05 

68,7 [47,0; 91,0] 

p1-p3 > 0,05 

p2-p3 > 0,05 

92,75 [67,0; 121,0] 

p1-p4 > 0,05 

p2-p4 < 0,01 

p3-p4 < 0,05 

ФВ ЛШ, % 47,81±0,64 49,0±0,88 

p1-p2 > 0,05 

47,0±2,14 

p1-p3 > 0,05 

p2-p3 > 0,05 

44,88±1,99 

p1-p4 > 0,05 

p2-p4 < 0,05 

p3-p4 > 0,05 

КДР, см 5,44 [5,10; 5,70] 5,46 [5,10; 5,60] 

p1-p2 > 0,05 

5,10 [4,60; 5,80] 

p1-p3 > 0,05 

p2-p3 < 0,05 

5,75 [5.25; 6,22] 

p1-p4 > 0,05 

p2-p4 < 0,05 

p3-p4 < 0,01 

КСР, см 4,19 [3,80; 4,30] 4,03 [3,80; 4,30] 

p1-p2 > 0,05 

3,88 [3,30; 4,50] 

p1-p3 < 0,01 

p2-p3 > 0,05 

4,64 [3,95; 5,10] 

p1-p4 > 0,05 

p2-p4 < 0,01 

p3-p4 < 0,05 

Примітка: ПМШГ ЛКА – передня міжлуночкова гілка лівої коронарної артерії; ОГ ЛКА – огинаюча гілка лівої коронарної 

артерії; ПКА – права коронарна артерія; MСП – мультисудинне пошкодження 
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Встановлено (табл. 3.16), що за умови мультисудинного пошкодження 

при ГКС відбуваються найбільш значущі зміни структурно-функціонального 

стану міокарда, що характеризується збільшенням розмірів лівого передсердя 

(до (4,33 [3,90; 6,50]) см); середніх значень КДО (до (169.25 [132,0; 203,5]) мл), 

КСО (до (92,75 [67,0; 121,0]) мл), КДР (до (5,75 [5.25; 6,22]) см) та КСР (до 

(4,64 [3,95; 5,10]) см). Водночас, у хворих на ГКС із багатосудинним 

пошкодженням відмічена найнижча ФВ ЛШ – (44,88±1,99)%. 

Середні значення вмісту в крові хворих на ГКС тропоніну І склали 

(19,18 [8,65; 28,75]) нг/мл. Вірогідно вищим згаданий показник був у хворих на 

ГКС та ЦД 2 типу – (19,67 [9,73;39,35]) нг/мл (табл. 3.17). 

Відмічений середньої сили прямий зв’язок між вмістом тропоніну І та 

рівнями СРП у хворих на ГКС та ЦД 2 типу (rs=0,41; p<0,05) та в хворих на 

ГКС на тлі АГ і ЦД (rs=0,47; p<0,05). 

Таблиця 3.17 

Маркери пошкодження міокарда в хворих на ГКС 

Показник Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

Тропонін І, 

нг/мл  

18,84 

[7,74;29,81] 

19,15 

[8,74;32,64] 

19,67 

[9,73;39,35]* 

19,07 

[8,93;30,75] 

NT-pro-BNP, 

пг/мл   

464,77±13,12 475,59±11,23 479,21±11,41 468,43±13,17 

Примітка: * - вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою 

 

Вміст у крові хворих на ГКС NT-pro-BNP був вищим за референтні 

значення: (470,55±12,74) пг/мл (p<0,05). Середні значення його вірогідно не 

відрізнялися між собою серед груп обстежених пацієнтів (p>0,05). 

Кореляційний аналіз виявив прямий зв’язок рівня NTproBNP  із класом 

ГСН за Killip (φ=+0,35; р<0,05) у хворих на ГКС. Відмічено асоціацію між 
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вмістом NTproBNP у крові хворих на ГКС із супутнім ЦД 2 типу та 

мультисудинним пошкодженням (φ=+0,25; p<0,05). 

У табл. 3.18 наведений результати аналізу впливу різних чинників 

кардіоваскулярного ризику та ознак ГКС на ймовірність багатосудинного 

пошкодження за даними КАГ. 

Таблиця 3.18 

Ознаки ризику розвитку багатосудинного пошкодження при ГКС 

Ознака HR 95% CI вірогідність, p 

Вік (на кожний рік) 1,027 1,011-1,051 <0,001 

Чоловіки, проти жінок 0,978 0,512-1,647 0,851 

ІМТ, кг/м2 1,089 0,978-1,123 0,113 

АГ 2,431 1,497-4,145 <0,001 

ЦД 2,756 1,568-4,287 <0,001 

Куріння 1,675 0,986-2,765 0,243 

ЗХС, ммоль/л 1,113 0,920-1,324 0,954 

ХС ЛПНГ, ммоль/л 1,096 0,621-3,112 0,612 

ТГ, ммоль/л 0,698 0,599-1,119 0,167 

HbA1c, % 5,451 2,998-9,718 <0,001 

ФВ ЛШ, % 0,927 0,9117-0,976 <0,001 

Тропонін І, нг/мл  1,071 0,993-1,011 0,098 

NT-pro-BNP, пг/мл   1,247 1,063-1,489 0,01 

СРП, мг/л 1,056 0,981-1,113 0,212 

Лейкоцити, х109/л 1,037 0,983-1,118 0,347 

Нейтрофіли, х109/л 1,047 0,979-1,131 0,221 

Моноцити, х109/л 1,147 0,998-1,285 0,098 

Лімфоцити, х109/л 1,011 0,978-1,211 0,114 

Шкала GRACE  1,049 1,031-1,055 <0,001 
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Головними ознаками ризику та прояву мультисудинного пошкодження 

при ГКС були: зростання віку (HR=1,027 (95% CI, 1,011-1,051; p<0,001)) 

супутні АГ (HR=2,431 (95% CI, 1,497-4,145; p<0,001)) чи ЦД 2 типу (HR=2,756 

(95% CI, 1,568-4,287; p<0,001)), вміст у крові HbA1c (HR=5,451 (95% CI, 2,998-

9,718; p<0,001)) чи NT-pro-BNP (HR=1,247 (95% CI, 1,063-1,489; p=0,01)), а 

також – вищий бал за шкалою GRACE (HR=1,049 (95% CI, 1,031-1,055; 

p<0,001)). 

 

3.4. Якість життя хворих на ГКС із супутніми АГ та ЦД 

Якість життя (ЯЖ) хворих на ГКС, визначена за допомогою 

опитувальника EQ-5D-5L була низькою (табл. 3.19). На помітні проблеми з 

ходою скаржилися 49 (26,7%) обстежених пацієнтів; значні проблеми з ходою 

виявлені в 127 (69,0%) осіб, а 8 (4,3%) пацієнтів вказували на неможливість 

пересування. 

На незначні проблеми зі самообслуговуванням вказували 55 (29,9%) 

хворих на ГКС; помітний дискомфорт при цьому відмічений у 113 (61,4%) 

обстежених осіб, а значні проблеми – у 9 (4,9%) хворих. На повну відсутність 

порушеного самообслуговування вказували 7 пацієнтів. 

Помітно побутова активність страждала в 54 (29,3%) випадків. Значний 

дискомфорт при звичній побутовій активності відмітили 124 (67,4%) хворих на 

ГКС, а 6 (3,3%) пацієнтів вказували на повну неможливість побутової 

активності. 

На незначний біль/дискомфорт вказували тільки 7 (3,8%) обстежених 

хворих. Натомість, 18 (9,8%) відмічали нестерпний характер болю. Основна 

частка обстежених хворих (140 (76,1%)) вказували на значний біль/дискомфорт. 

Жодний проявів тривожності чи депресії, згідно анкетування, не було в 

103 (55,9%) хворих на ГКС. Шість (3,3%) осіб вказували на помірні прояви 

тривоги чи депресії. У 75 (40,8%) відмітили помірні прояви зазначених 

розладів. 

Відмінностей у ЯЖ між групами обстежених хворих не виявлено.
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Таблиця 3.19 

Якість життя хворих на ГКС 

Характер Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1 2 3 4 5 

Хода 

Нема жодних проблем 

Незначний дискомфорт 

Помітний дискомфорт 

Значний дискомфорт 

Не можу вільно пересуватися 

 

0 

0 

11 (26,2%) 

30 (71,4%) 

1 (2,4%) 

 

0 

0 

19 (33,9%) 

35 (62,5%) 

2 (3,6%) 

 

0 

0 

9 (21,5%) 

30 (71,4%) 

3 (7,1%) 

 

0 

0 

10 (22,8%) 

32 (72,7%) 

2 (4,5%) 

Самообслуговування 

Нема жодних проблем 

Незначний дискомфорт 

Помітний дискомфорт 

Значний дискомфорт 

Не можу вільно доглядати за 

собою 

 

0 

13 (30,9%) 

27 (64,3%) 

2 (4,8%) 

0 

 

2 (3,6%) 

21 (37,5%) 

29 (51,8%) 

4 (7,1%) 

0 

 

1 (2,4%) 

10 (23,8%) 

29 (69,0%) 

2 (4,8%) 

0 

 

4 (9,1%) 

11 (25,0%) 

28 (63,6%) 

1 (2,3%) 

0 
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Продовження табл. 3.19 

1 2 3 4 5 

Побутова активність 

Нема жодних проблем 

Незначний дискомфорт 

Помітний дискомфорт 

Значний дискомфорт 

Не можу вільно виконувати 

 

0 

0 

12 (28,6%) 

29 (69,0%) 

1 (2,4%) 

 

0 

0 

20 (35,7%) 

35 (62,5%) 

1 (1,8%) 

 

0 

0 

10 (23,8%) 

30 (71,4%) 

2 (4,8%) 

 

0 

0 

12 (27,3%) 

30 (68,2%) 

2 (4,5%) 

Біль/дискофморт 

Нема жодних проблем 

Незначний біль/дискомфорт 

Помітний дискомфорт 

Значний біль/дискомфорт 

Нестерпний біль/дискомфорт 

 

0 

0 

3 (7,2%) 

35 (83,3%) 

4 (9,5%) 

 

0 

3 (5,4%) 

7 (12,5%) 

40 (71,4%) 

6 (10,7%) 

 

0 

1 (2,4%) 

4 (9,5%) 

32 (76,2%) 

5 (11,9%) 

 

0 

3 (6,8%) 

5 (11,4%) 

33 (75,0%) 

3 (6,8%) 

Тривога/Депресія 

Нема жодних проблем 

Незначна тривога/депресія 

Помітний тривога/депресія 

Значний тривога/депресія 

Надзвичайна тривога/депресія 

 

22 (52,4%) 

18 (42,9%) 

2 (4,7%) 

0 

0 

 

36 (64,3%) 

19 (33,9%) 

1 (1,8%) 

0 

0 

 

21 (50,0%) 

19 (45,3%) 

2 (4,7%) 

0 

0 

 

24 (54,5%) 

19 (43,2%) 

1 (2,3%) 

0 

0 

Примітка: вірогідність відмінностей між показниками p>0,05 
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Середні значення показників відчуття стану здоров’я обстежених хворих 

на ГКС зображені на рис. 3.7. 

53,47±1,51

43,77±1,47* 41,81±1,39** 42,75±1,43*

0

10

20

30

40

50

60

ГКС ГКС+АГ ГКС+ЦД ГКС+АГ+ЦД

Рис. 3.7. Якість життя хворих на ГКС відповідно до візуалізаційної шкали 

опитувальника EQ-5D-5L (* -вірогідність різниці p<0,05, порівняно з 1 групою; 

** - вірогідність різниці p<0,01, порівняно з 1 групою) 

 

Як видно з рис. 3.7, супутні АГ чи ЦД 2 типу, а також їхнє поєднання в 

хворих на ГКС, вірогідно зменшували ЯЖ. Так, показник ЯЖ в пацієнтів другої 

групи склав (43,77±1,47)%, що на 18,1% гірше, ніж у хворих першої групи 

((53,47±1,51)%) (p<0,05). Подібно, у третій групі показник відчуття стану 

здоров’я був нижчим на 21,8% ((41,81±1,39)%), порівняно з першою групою 

(p<0,01), а в четвертій групі – на 20,0% ((42,75±1,43)%),порівняно з першою 

групою (p<0,05). 

Таким чином, можна зробити підсумок, що ГКС за умови наявності 

супутніх найбільш вагомих чинників кардіоваскулярного ризику – АГ та ЦД 2 

типу, характеризується частішим дебютом із нетипового больового синдрому, 

залученням в патологічний процес кількох гілок вінцевих артерій, проявами 

гострої серцевої недостатності вищого класу за Killip, більш високим ризиком 

повторного ІМ чи смертності за шкалою GRACE. 
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 Перебіг ГКС характеризується активацією елементів системного 

низькоінтенсивного запалення, що проявляється зростанням в крові кількості 

лейкоцитів (Головним чином, за рахунок нейтрофілів та лімфоцитів), рівнів 

СРП. Причому, супутні ЦД та АГ призводять до більш високих титрів СРП у 

крові. 

ЦД 2 типу чинить виразний вплив на порушення електричної систоли 

шлуночків (інтервал QT) у хворих на ГКС, патологічне ремоделювання лівого 

шлуночка. Відмічено, що за умови мультисудинного пошкодження 

відбуваються значні структурно-функціональні зміни міокарда. 

Встановлено, що головними ознаками ризику та прояву 

мультисудинного пошкодження при ГКС є: вік, супутні АГ чи ЦД 2 типу, вміст 

у крові HbA1c та NT-pro-BNP, а також – вищий бал за шкалою GRACE. 
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підйомом сегменту ST. Вісник проблем біології і медицини 2(2): 91-93 
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98 
 

 
 

РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРИМЕТАЗИДИНУ В ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 

КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ ІЗ СУПУТНІМИ АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити особливості впливу 

запропонованої лікувальної схеми із включенням триметазидину на різні ланки 

патогенезу ремоделювання серцевого м’яза в хворих на ГКС, який виник на тлі 

АГ та ЦД 2 типу. 

Із метою вивчення ефективності досліджуваного ліку обстежені 

пацієнти були розділені на наступні групи: перша група – 42 хворі на ГКС без 

есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) та цукрового діабету (ЦД) 2 типу:  20 

пацієнтів (1а підгрупа) отримували терапію, відповідну настановам (ТВН), 22 

пацієнта (1б підгрупа) у додаток до ТВН призначали триметазидин у дозі по 35 

мг двічі в день; друга група – 56 пацієнтів із ГКС та супутньою АГ: 27 пацієнтів 

(2а підгрупа) отримували ТВН, 29 пацієнтів (2б підгрупа) – додатково 

триметазидин; третя група – 42 хворих на ГКС та супутній ЦД 2 типу: 22 

пацієнти (3а підгрупа) отримували ТВН, 20 пацієнтів (3б підгрупа) – додатково 

триметазидин; четверта група – 44 пацієнти із ГКС та супутніми АГ і ЦД 2 

типу: 21 пацієнт (4а підгрупа) отримував ТВН, 23 пацієнти (4б підгрупа) – 

додатково триметазидин. Усім хворим на ГКС із стійким підйомом сегменту ST 

була проведена ургентна реваскуляризація шляхом черезшкірного коронарного 

втручання. Між хворими всіх груп не було вірогідних відмінностей у вікових, 

гендерних, нозологічних аспектах тощо. 

 

4.1. Динаміка основних клінічних проявів, показників обміну 

речовин у хворих на ГКС в гострому та відновному періодах недуги 

На момент обстеження на 7 день в усіх групах спостерігали зменшення 

проявів больового синдрому, проте, найбільш виразніше – за умови 

додаткового призначення триметазидину (табл. 4.1). Так, зменшення 
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болю/дискомфорту в 1а групі відбулося на 50,0%, а в 1б – на 81,9% (χ2=4,887; 

p<0,05). Подібно, динаміка згаданого синдрому в 2а групі склала 51,9%, а 2б – 

79,4% % (χ2=4,531; p<0,05). 

Менш виразним було зменшення больового синдрому за умови 

наявності супутнього ЦД (що, ймовірно, пов’язане з більшою часткою пацієнтів 

із багато судинним пошкодженням). Так, динаміка згаданої ознаки в 3а групі 

склала 40,9%, а в 3б – 45,0%, без вірогідної відмінності при додатковому 

призначенні триметазидину (χ2=1,222; p>0,05); у 4а – на 33,4%, а в 4б – на 

47,6% (χ2=2,355; p>0,05). 

У процесі лікування зменшувалися прояви загальної слабкості, проте, 

без вірогідної відмінності між обраними лікувальними стратегіями. Зокрема, в 

хворих 1а групи – на 25,5%, 1б групи – на 40,9% (χ2=0,324; p>0,05); в хворих 2а 

групи – на 44,5%, а в пацієнтів 2б групи – на 48,3% (χ2=0,119; p>0,05).  

Динаміка зменшення проявів загальної слабкості в 3 а групі була – 

50,9%, а в 3б – 35,0% (χ2=0,429; p>0,05); в 4а групі – 38,1%, а в 4б – 39,1% 

(χ2=0,111; p>0,05). 

Додаткове призначення триметазидину в плані зменшення проявів 

больового синдрому більш ефективне в пацієнтів із ГКС та його поєднання з 

АГ: OR=0,13 (95 СІ; 0,03-0,89, p<0,05) і OR=0,11 (95 СІ; 0,04-0,97, p<0,05), 

відповідно (рис. 4.1).  

У хворих на ГКС на тлі ЦД 2 типу дана динаміка була невірогідною 

OR=0,38 (95 СІ; 0,06-2,21, p>0,05). Подібно – при розвитку ГКС на тлі АГ та 

ЦД (OR=0,19 (95 СІ; 0,02-1,89, p>0,05)). 

Додаткове призначення триметазидину до ТВН призводило до 

виразнішого зменшення потреби в короткодіючих нітратах (табл. 4.2). Так, у 

хворих 1б групи середня кількість спожитих за добу таблеток нітрогліцерину 

зменшилася на 57,5% уже на 7 день спостереження (p<0,01), а на 28 день – на 

73,8% (p<0,001). Натомість, серед пацієнтів 1а групи дана динаміка була: на 

34,8% та 71,7%, відповідно (p<0,001). 
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Таблиця 4.1 

Динаміка суб’єктивних проявів ГКС у процесі лікування  

Ознака Хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1а, n=20 1б, n=22 2а, n=27 2б, n=29 3а, n=22 3б, n=20 4а, n=21 4б, n=23 

Біль 

D 0 

D 7 

Δ, % 

р 

 

17 (85,0%) 

6 (30,0%) 

-50,0% 

<0,001 

 

19 (86,4%) 

1 (4,5%) 

-81,9%* 

<0,001 

 

23 (85,2%) 

9 (33,3%) 

-51,9% 

<0,001 

 

26 (89,7%) 

3 (10,3%) 

-79,4%* 

<0,001 

 

14 (63,6%) 

5 (22,7%) 

-40,9% 

<0,001 

 

11 (55,0%) 

2 (10,0%) 

-45,0% 

<0,001 

 

11 (52,4%) 

4 (19,0%) 

-33,4% 

<0,001 

 

12 (52,2%) 

1 (4,35%) 

-47,6% 

<0,001 

Слабкість 

D 0 

D 7 

Δ, % 

р 

 

14 (70,0%) 

9 (45,0%) 

-25,5% 

<0,01 

 

17 (77,3%) 

8 (36,4%) 

-40,9% 

<0,001 

 

21 (77,8%) 

9 (33,3%) 

-44,5% 

<0,001 

 

22 (75,9%) 

8 (27,6%) 

-48,3% 

<0,001 

 

18 (91,8%) 

9 (40,9%) 

-50,9% 

<0,001 

 

15 (75,0%) 

8 (40,0%) 

-35,0% 

<0,001 

 

15 (71,4%) 

7 (33,3%) 

-38,1% 

<0,001 

 

17 (73,9%) 

8 (34,8%) 

-39,1% 

<0,001 

Примітка: D0 – візит включення; D7 – візит 7 дня; * - вірогідність різниці між підгрупами терапії відповідно до настанов та з 

додатковим призначенням триметазидину (p<0,05)  
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Рис. 4.1. Динаміка болю в хворих на ГКС під впливом триметазидину 

 

У хворих 2б групи середня кількість спожитих за добу таблеток 

нітрогліцерину зменшилася на 42,7% на 7 день спостереження (p<0,01), а на 28 

день – на 71,5% (p<0,001). А серед пацієнтів 2а групи дана динаміка була: на 

36,5% та 70,5%, відповідно (p<0,001). 

У пацієнтів 3б групи середня кількість спожитих за добу таблеток 

нітрогліцерину зменшилася на 46,9% на 7 день спостереження (p<0,01), а на 28 

день – на 75,2% (p<0,001). Серед пацієнтів 2а групи дана динаміка була: на 

35,8% та 70,9%, відповідно (p<0,001). 

Середня кількість спожитих за добу таблеток нітрогліцерину в пацієнтів 

4б групи зменшилася на 41,7% на 7 день спостереження (p<0,01), а на 28 день – 

на 71,7% (p<0,001). Серед пацієнтів 2а групи дана динаміка була: на 36,2% та 

70,4%, відповідно (p<0,001). 

У процесі лікування середні значення індексу маси тіла (ІМТ) не зазнали 

вірогідних змін ні на 7 день спостереження (рис. 4.2), ні на 28 день 

спостереження в усіх групах обстежених хворих на ГКС (p>0,05). 

Подібно, не спостерігали вірогідної динаміки середніх значень обводу 

талії (ОТ) в жодній із груп обстеження як на 7 день, так і на 28 день (p>0,05) 

(рис. 4.3). 
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Таблиця 4.2 

Середні значення добового використання таблеток нітрогліцерину в процесі лікування хворих на ГКС 

День  Хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1а, n=20 1б, n=22 2а, n=27 2б, n=29 3а, n=22 3б, n=20 4а, n=21 4б, n=23 

D0 3,39±0,02 3,25±0,04* 3,53±0,03 3,23±0,04** 3,41±0,04 3,43±0,03* 3,51±0,03 3,21±0,04** 

D7 2,21±0,04ºº 1,87±0,03ºº** 2,24±0,02ºº 1,85±0,03ºº** 2,19±0,03ºº 1,82±0,04ºº** 2,24±0,02ºº 1,87±0,02ºº** 

D28 0,96±0,03ººº 0,85±0,02ººº* 1,04±0,04ººº 0,92±0,02ººº* 0,99±0,03ººº 0,85±0,02ººº* 1,04±0,03ººº 0,91±0,03ººº* 

Примітка: 1. D0 – візит включення, D7 – візит 7 дня, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками:  * p<0,05; 

** p<0,01; *** p<0,001 – порівняно з групою лікування ТВН; 3. Вірогідність різниці між показниками:  º p<0,05; ºº p<0,01; ººº 

p<0,001 – у межах групи, порівняно з вихідними даними 
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Рис. 4.2. Динаміка показника ІМТ (кг/м2) у хворих на ГКС у процесі лікування 

(вірогідність різниці між показниками p>0,05) 
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Рис. 4.3. Динаміка показника ОТ (см) у хворих на ГКС у процесі лікування 

(вірогідність різниці між показниками p>0,05) 
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У процесі проведеного лікування (на 28 день спостереження) відмітили 

зменшення проявів стресової (під час ГКС) гіперглікемії (табл. 4.3). Зокрема, в 

пацієнтів 1а групи – на 9,39%, 1б  групи – на 11,35% (p>0,05). Подібною 

виявилася тенденція серед хворих на ГКС та АГ: на 7,73% – у 2а групі та на 

10,89 % – у 2б групі (p>0,05). 

Більш виразним зменшення вмісту глюкози відбулося в групі пацієнтів 

із супутнім ЦД 2типу, очевидно, за рахунок призначеної цукрознижуючої 

терапії. Так, динаміка згаданого показника в 3а групі склала 12,04% (p<0,05), а 

3б групі (додаткове вживання триметазидину) – 22,36% (p<0,01). Подібно, 

зменшення глюкози в 4а групі було – 12,73% (p<0,05), а в 4б групі – 23,67% 

(p<0,01). 

Отже, додатковий прийом триметазидину в хворих на ГКС та супутній 

ЦД 2 типу чинить потенціюючий вплив стосовного зниження вмісту глюкози в 

плазмі крові: OR=0,134 (95% CI; 0,035-0,578, p<0,05), а також в групі хворих на 

ГКС за умови супутніх АГ та ЦД: OR=0,118 (95% CI; 0,027-0,541, p<0,05). 

Не відмітили вірогідного зниження вмісту в крові HbA1c в першій та 

другій групі обстежених хворих на ГКС (p>0,05). 

Натомість, у пацієнтів із супутнім ЦД 2 типу даний показник вірогідно 

зменшувався: у 3а групі – на 12,05%, в 3б групі – на 13,81% (p<0,05); у 4а групі 

– на 12,78%, в 4б групі – на 16,56% (p<0,05). 

Не відмітили вірогідних змін стосовно динамки рівнів у крові сечовини 

та креатиніну в жодній із обстежених груп пацієнтів із ГКС ні під впливом 

ТВН, ні при додатковому призначенні триметазидину (p>0,05). 

Не спостерігали вірогідної динаміки вмісту в сироватці крові хворих на 

ГКС основних мікроелементів – натрію та калію, не залежно від призначеної 

терапії (p>0,05). 

У процесі проведеного лікування в усіх групах обстеженнях відмітили 

зменшення середніх значень вміст у плазмі крові ЗХС (табл. 4.4).  
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Таблиця 4.3 

Динаміка показників обміну речовин у хворих на ГКС у процесі лікування 

Параметр 

D0 

D28 

Δ, % 

Хворі на ГКС, n=184 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1а, n=20 1б, n=22 2а, n=27 2б, n=29 3а, n=22 3б, n=20 4а, n=21 4б, n=23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

 

6,81±0,42 

6,17±0,48 

Δ -9,39 % 

p>0,05 

6,87±0,44 

6,09±0,51 

Δ -11,35 % 

p>0,05 

6,73±0,35 

6,21±0,39 

Δ -7,73 % 

p>0,05 

6,79±0,41 

6,05±0,35 

Δ -10,89 % 

p>0,05 

7,81±0,41 

6,87±0,29 

Δ -12,04 % 

p<0,05 

7,87±0,39 

6,11±0,42 

Δ -22,36 % 

p<0,01 

8,01±0,37 

6,99±0,33 

Δ -12,73 % 

p<0,05 

8,11±0,35 

6,19±0,37 

Δ -23,67 % 

p<0,01 

HbA1c (%) 6,34±0.21 

6,21±0,19 

Δ -2,05 % 

p>0,05 

6,37±0,23 

6,11±0,21 

Δ -4,08 % 

p>0,05 

6,29±0,18 

6,22±0,16 

Δ -1,11 % 

p>0,05 

6,30±0,24 

6,09±0,19 

Δ -3,33 % 

p>0,05 

7,47±0,20 

6,57±0,17 

Δ -12,05 % 

p<0,05 

7,53±0,18 

6,49±0,21 

Δ -13,81 % 

p<0,05 

7,51±0,21 

6,55±0,20 

Δ -12,78 % 

p<0,05 

7,61±0,13 

6,35±0,17 

Δ -16,56 % 

p<0,05 

Сечовина 

(ммоль/л) 

 

7,50±0,45 

7,47±0,37 

Δ -0,41 % 

p>0,05 

7,54±0,41 

7,51±0,39 

Δ -0,39 % 

p>0,05 

7,96±0,51 

7,91±0,47 

Δ -0,63 % 

p>0,05 

7,87±0,37 

7,91±0,43 

Δ 0,51 % 

p>0,05 

8,13±0,51 

8,17±0,47 

Δ 0,49 % 

p>0,05 

8,07±0,36 

8,11±0,51 

Δ 0,50 % 

p>0,05 

8,28±0,49 

8,37±0,57 

Δ 1,08 % 

p>0,05 

8,35±0,61 

8,39±0,38 

Δ 0,48 % 

p>0,05 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Креатинін 

(мкмоль/л) 

93,86±5,17 

91,65±4,96 

Δ -2,35 % 

p>0,05 

95,13±5,18 

96,21±4,98 

Δ 1,14 % 

p>0,05 

98,71±4,97 

101,31±4,96 

Δ 2,47 % 

p>0,05 

102,97±5,35 

101,21±6,07 

Δ -1,71 % 

p>0,05 

103,86±4,77 

107,21±5,81 

Δ 1,03 % 

p>0,05 

105,87±4,87 

108,75±5,13 

Δ 2,72 % 

p>0,05 

109,74±5,99 

111,59±6,11 

Δ 1,94 % 

p>0,05 

107,61±4,97 

110,23±5,17 

Δ 2,43 % 

p>0,05 

Натрій 

(ммоль/л) 

139,13±3,63 

141,46±3,35 

Δ 1,67 % 

p>0,05 

137,98±4,21 

138,27±4,39 

Δ 0,21 % 

p>0,05 

137,13±4,11 

139,81±4,21 

Δ 1,95 % 

p>0,05 

140,71±4,13 

142,46±3,97 

Δ 1,24 % 

p>0,05 

141,21±4,51 

139,73±5,15 

Δ -1,05 % 

p>0,05 

138,48±4,27 

140,73±5,05 

Δ 1,62 % 

p>0,05 

138,21±4,83 

137,91±3,98 

Δ -0,22 % 

p>0,05 

139,76±3,77 

136,82±4,08 

Δ -2,10 % 

p>0,05 

Калій 

(ммоль/л) 

4,36±0,11 

4,37±0,09 

Δ 0,23 % 

p>0,05 

4,27±0,13 

4,35±0,12 

Δ 1,87 % 

p>0,05 

4,21±0,08 

4,24±0,12 

Δ 0,71 % 

p>0,05 

4,33±0,13 

4,36±0,11 

Δ 0,69 % 

p>0,05 

4,16±0,07 

4,21±0,13 

Δ 1,20 % 

p>0,05 

4,38±0,13 

4,39±0,12 

Δ 0,23 % 

p>0,05 

4,35±0,11 

4,38±0,12 

Δ 0,69 % 

p>0,05 

4,38±0,12 

4,41±0,13 

Δ 0,68 % 

p>0,05 

Примітка: 1. D0 – візит включення, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками вказана в межах групи 

обстеження в динаміці лікування 
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Зокрема, середній вміст у крові ЗХС у хворих 1а групи зменшився на -

17,08%, а в хворих 1б групи – на 17,00% (p<0,01); у хворих 2а групи – на 

17,39%, 2б групи – на 18,83% (p<0,01); у хворих 3а групи – на 20,49%, 3б групи 

– на 20,42% (p<0,01); у хворих 4а групи – на 18,81%, 4б групи – на 17,84% 

(p<0,01). Не спостерігали будь-якого адитивного впливу триметазидину по 

динаміку ЗХС (p>0,05). 

Відмітили суттєвий прогрес у динаміці зменшення рівнів у крові ХС 

ЛПНГ: у хворих 1а групи – на 22,14% (p<0,01), у хворих 1б групи – на 30,82% 

(p<0,001); у пацієнтів 2а групи – на 24,28% (p<0,01), у пацієнтів 2б групи – на 

33,22% (p<0,001); у пацієнтів 3а групи – на 24,28% (p<0,01), у пацієнтів 3б 

групи – на 32,99% (p<0,001); у хворих 4а групи – на 25,70% (p<0,01), у 

пацієнтів 3б групи – на 30,79% (p<0,001). 

Триметазидин показав свою ефективність стосовно ймовірного 

потенціювання дії статинів по зменшенню рівнів ХС ЛПНГ у крові. Так, на 28 

день терапії 18 (81,8%) пацієнтів 1б групи досягнули цільових значень даного 

показника менше 1,4 ммоль/л (як хворі дуже високого кардіоваскулярного 

ризику), проти 10 (50,0%) пацієнтів 1а групи (χ2=4,733; p<0,05). Подібно, серед 

хворих 2б групи – у 22 (75,7%) осіб, проти 16 (59,3%)  (χ2=0,906; p>0,05). 

Серед когорти пацієнтів 3б групи 15 (75,0%) досягнули цільових значень 

у крові ХС ЛПНГ, проти 10 (45,5%) пацієнтів 3а групи (χ2=3,755; p<0,05). У 4б 

групі обстеження в 18 (78,3%) хворих досягнуті цільові значення даного 

показника, проти 11 (52,4%) пацієнтів 4а групи (χ2=3,272; p<0,05). 

У процесі лікування не відмічали вірогідних змін середніх значень 

вмісту в крові ХС ЛПВГ серед усіх обстежених хворих на ГКС (p>0,05). 

Подібно, вірогідно не змінювались рівні ТГ у плазмі обстежених хворих, 

незалежно від призначених лікувальних стратегій (p>0,05). 

Тож, ефективність додаткового призначення триметазидину стосовно 

досягнення цільових значень ХС ЛПНГ у плазмі крові була (рис. 4.4): OR=0,222 

(95% CI; 0,055-0,895) у хворих на ГКС; OR=0,463 (95% CI; 0,147-1,455) у 

хворих на ГКС та супутню АГ; OR=0,278 (95% CI; 0,075-0,981)
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Таблиця 4.4 

Динаміка показників ліпідограми в хворих на ГКС у процесі лікування 

Параметр 

D0 

D28 

Δ, % 

Хворі на ГКС, n=184 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1а, n=20 1б, n=22 2а, n=27 2б, n=29 3а, n=22 3б, n=20 4а, n=21 4б, n=23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗХС 

(ммоль/л) 

 

5,21±0.27 

4,32±0.21 

Δ -17,08 % 

p<0,01 

5,23±0,21 

4,34±0,17 

Δ -17,00 % 

p<0,01 

5,29±0,23 

4,37±0,19 

Δ -17,39 % 

p<0,01 

5,31±0,24 

4,31±0,19 

Δ -18,83 % 

p<0,01 

5,27±0,18 

4,19±0,23 

Δ -20,49 % 

p<0,01 

5,29±0,19 

4,21±0,21 

Δ -20,42 % 

p<0,01 

5,35±0,21 

4,29±0,16 

Δ -18,81 % 

p<0,01 

5,27±0,19 

4,33±0,18 

Δ -17,84 % 

p<0,01 

ХС ЛПНГ 

(ммоль/л) 

2,80±0,11 

2,18±0,13 

Δ -22,14 % 

p<0,01 

2,79±0,10 

1,93±0,12 

Δ -30,82 % 

p<0,001 

2,76±0,12 

2,09±0,14 

Δ -24,28 % 

p<0,01 

2,86±0,13 

1,91±0,12 

Δ -33,22 % 

p<0,001 

2,77±0,16 

2,16±0,11 

Δ -22,02 % 

p<0,01 

2,91±0,15 

1,95±0,11 

Δ -32,99 % 

p<0,001 

2,84±0,12 

2,11±0,15 

Δ -25,70 % 

p<0,01 

2,76±0,12 

1,91±0,11 

Δ -30,79 % 

p<0,001 

ХС ЛПВГ 

(ммоль/л) 

 

1,24±0,09 

1,26±0,07 

Δ 1,61 % 

p>0,05 

1,23±0,11 

1,25±0,09 

Δ 1,62 % 

p>0,05 

1,19±0,08 

1,23±0,07 

Δ 3,36 % 

p>0,05 

1,24±0,07 

1,26±0,11 

Δ 1,63 % 

p>0,05 

1,20±0,11 

1,24±0,09 

Δ 3,33 % 

p>0,05 

1,24±0,10 

1,27±0,07 

Δ 2,42 % 

p>0,05 

1,25±0,11 

1,27±0,09 

Δ 1,61 % 

p>0,05 

1,21±0,12 

1,26±0,13 

Δ 4,13% 

p>0,05 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТГ 

(ммоль/л) 

1,17 [0,84-

1,75] 

1,14 [0,92-

1,73] 

Δ -2,56 % 

p>0,05 

1,16 [0,88-

1,71] 

1,17 [0,96-

1,77] 

Δ 0,86 % 

p>0,05 

1,21 [0,91-

1,81] 

1,19 [0,99-

1,85] 

Δ -1,65 % 

p>0,05 

1,19 [0,94-

1,75] 

1,15 [0,98-

1,75] 

Δ -3,36 % 

p>0,05 

1,20 [0,82-

1,78] 

1,17 [0,99-

1,78] 

Δ -2,50 % 

p>0,05 

1,18 [0,85-

1,95] 

1,19 [0,99-

1,81] 

Δ 0,84 % 

p>0,05 

1,22 [0,91-

1,83] 

1,19 [0,91-

1,86] 

Δ -2,46 % 

p>0,05 

1,23 [0,81-

1,79] 

1,24 [0,99-

1,88] 

Δ 0,81 % 

p>0,05 

Примітка: 1. D0 – візит включення, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками вказана в межах групи 

обстеження в динаміці лікування 
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у хворих на ГКС та супутній ЦД 2 типу; OR=0,306 (95% CI; 0,082-0,997) у 

хворих на ГКС та супутні АГ і ЦД. 

 

 

Рис. 4.4. Динаміка впливу триметазидину на рівні ХС ЛПНГ у крові 

 

4.2. Вплив триметазидину на показники низькоінтенсивного 

запалення в хворих на ГКС 

Досліджували вплив лікувальних стратегій на динаміку показників 

лейкограми на 7-й та 28-й дні обстеження (табл. 4.5, табл. 4.6). 

Відмітили зменшення кількості лейкоцитів в усіх групах обстеження, 

починаючи з сьомого дня. Так, даний показник у пацієнтів 1а групи зменшився 

на 25,3% – на 7-й день спостереження; на 29,3% – на 28-й день (p<0,01). Більш 

виразнішою динаміка зменшення лейкоцитів була в 1б групі: на 29,0% на 7-й 

день (p<0,01)  та на 35,5% на 28-й день (p<0,001). 
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Таблиця 4.5 

Динаміка кількості лейкоцитів у крові хворих на ГКС у процесі лікування 

Параметр 

D0 

D7 

D28 

Δ, % 

Хворі на ГКС, n=184 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1а, n=20 1б, n=22 2а, n=27 2б, n=29 3а, n=22 3б, n=20 4а, n=21 4б, n=23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лейкоцити 

(x 109/л) 

 

8,74 

[6,65;10,50] 

6,56 

[5,90;9,45] 

6,21 

[5,65;8,75] 

Δ1-2 -25,3% 

Δ1-3 -29,3% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,01 

8,78 

[6,68;10,75] 

6,23 

[5,45;9,25] 

5,65* 

[4,95;7,50] 

Δ1-2 -29,0% 

Δ1-3 -35,5% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

8,45 

[6,85;10,0] 

6,75 

[6,15;9,80] 

6,19 

[5,56;8,56] 

Δ1-2 -20,1% 

Δ1-3 -26,7% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,01 

8,51 

[6,95;10,45] 

6,21 

[5,75;9,21] 

5,63* 

[5,13;8,23] 

Δ1-2 -27,0% 

Δ1-3 -33,8% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

10,83 

[9,70;11,45] 

7,21 

[6,49;9,75] 

6,27 

[5,31;8,56] 

Δ1-2 -33,4% 

Δ1-3 -42,1% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

10,89 

[9,80;11,76] 

7,03 

[6,21;9,43] 

5,71* 

[5,11;8,74] 

Δ1-2 -35,5% 

Δ1-3 -47,6% 

р1-2<0,001 

р1-3<0,001 

10,50 

[9,65;11,40] 

7,35 

[6,55;9,83] 

6,31 

[5,55;8,75] 

Δ1-2 -30,0% 

Δ1-3 -39,9% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

10,55 

[9,70;11,55] 

7,01 

[6,23;9,75] 

5,65* 

[5,10;8,65] 

Δ1-2 -33,6% 

Δ1-3 -46,4% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

Примітка: 1. D0 – візит включення, D7 – візит 7 дня, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками вказана в 

межах групи обстеження в динаміці лікування; 3 * - вірогідність різниці між підгрупами ТВН та з додатковим призначенням 

триметазидину (p<0,05) 
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У хворих 2а групи динаміка згаданого показника була наступною: на 

20,1% (7-й день) та на 26,7% (28-й день) (p<0,01). За умови додаткового 

призначення триметазидину – на 27,0% (p<0,01) та 33,8%, відповідно (p<0,001). 

Зменшення кількості лейкоцитів в крові хворих 3а групи склало: на 

33,4% (7-й день) (p<0,01) та на 42,1% (28-й день) (p<0,001), а в хворих 3б групи: 

на 33,4% (7-й день) та на 42,1% (28-й день) (p<0,001). У хворих 4а групи дана 

динаміка склала: -30,0% – на 7-й день спостереження (p<0,01); -39,9% – на 28-й 

день спостереження (p<0,001); у хворих 4б групи: -33,6% – на 7-й день 

спостереження (p<0,001); -46,4% – на 28-й день спостереження (p<0,001). 

Таким чином, додаткове призначення триметазидину чинить більш 

виразний вплив на внормування кількості лейкоцитів у крові хворих на ГКС. 

Середні значення показника кількості нейтрофілів у крові хворих 1а 

групи зменшилися в динаці на 7-й та 28-й дні спостереження на: 20,8% та 

35,8% (p<0,01), відповідно; більш виразно – у хворих 1б групи: на 23,3% 

(p<0,01) та на 43,8% (p<0,001), відповідно. У пацієнтів 2а групи динаміка 

згаданого показника була наступною: -7,0% (p<0,05) та -26,9% (p<0,01), 

відповідно, а в пацієнтів 2б групи: -13,4% (p<0,01) та -34,5% (p<0,001), 

відповідно. 

У обстежених хворих 3а групи вміст у крові нейтрофілів зменшилась на 

20,8% на 7-й день (p<0,01) та на 35,8% на 28-й день спостереження (p<0,001); за 

умови додаткового призначення триметазидину (3б група) – на 28,1% (p<0,01) 

та на 52,7% (p<0,001), відповідно. Динаміка згаданого показника в хворих 4а 

групи склала: -24,8% (p<0,01) та -44,8% (p<0,001), відповідно; у пацієнтів 4б 

групи: -28,2% (p<0,01) та -52,5% (p<0,001), відповідно. 

Тож, додаткове призначення триметазидину чинить більш виразний 

вплив на зменшення числа в крові нейтрофілів на 28-й день спостереження.  

Не відмітили вірогідної динаміки щодо змін середніх значень вмісту в 

крові лімфоцитів у жодній із обстежених груп хворих на ГКС. 

Подібно, не спостерігали вірогідної динаміки щодо змін середніх 

значень вмісту в крові моноцитів у жодній із обстежених груп хворих на ГКС. 
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Таблиця 4.6 

Динаміка показників лейкограми в хворих на ГКС у процесі лікування 

Параметр 

D0 

D7 

D28 

Δ, % 

Хворі на ГКС, n=184 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1а, n=20 1б, n=22 2а, n=27 2б, n=29 3а, n=22 3б, n=20 4а, n=21 4б, n=23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нейтрофіл

и (x 109/л) 

 

6,50 

[4,65;8,35] 

5,15 

[4,90;7,75] 

4,17 

[3,73;4,95] 

Δ1-2 -20,8% 

Δ1-3 -35,8% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,01 

6,56 

[4,73;8,49] 

5,03 

[4,67;7,47] 

3,69* 

[3,21;4,45] 

Δ1-2 -23,3% 

Δ1-3 -43,8% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

5,45 

[4,35;6,27] 

5,07 

[4,17;6,11] 

3,98 

[3,11;4,17] 

Δ1-2 -7,0% 

Δ1-3 -26,9% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,01 

5,51 

[4,47;6,19] 

4,77* 

[4,09;5,75] 

3,61* 

[3,03;4,05] 

Δ1-2 -13,4% 

Δ1-3 -34,5% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

8,33 

[7,31;8,49] 

6,21 

[5,75;7,47] 

4,41 

[4,03;4,99] 

Δ1-2 -20,8% 

Δ1-3 -35,8% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

8,39 

[7,37;8,51] 

6,03 

[5,47;7,51] 

3,97* 

[3,43;4,21] 

Δ1-2 -28,1% 

Δ1-3-52,7% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

8,23 

[7,11;8,27] 

6,19 

[5,86;6,97] 

4,53 

[4,13;4,86] 

Δ1-2 -24,8% 

Δ1-3 -44,8% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

8,29 

[7,27;8,40] 

5,95 

[5,17;6,56] 

3,94* 

[3,33;4,17] 

Δ1-2 -28,2% 

Δ1-3-52,5% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

Лімфоцити 

(x 109/л)  

1,35 

[1,21;1,49] 

1,39 

[1,23;1,51] 

1,38 

[1,25;1,50] 

Δ1-2 2,9% 

Δ1-3 2,2% 

р1-2>0,05 

1,37 

[1,23;1,47] 

1,38 

[1,21;1,49] 

1,39 

[1,24;1,48] 

Δ1-2 0,7% 

Δ1-3 1,5% 

р1-2>0,05 

1,87 

[1,41;2,29] 

1,85 

[1,37;2,11] 

1,80 

[1,30;2,03] 

Δ1-2 -1,1% 

Δ1-3 -3,7% 

р1-2>0,05 

1,88 

[1,43;2,31] 

1,84 

[1,39;2,13] 

1,78 

[1,28;2,01] 

Δ1-2 -2,1% 

Δ1-3 -5,3% 

р1-2>0,05 

1,47 

[1,28;1,65] 

1,46 

[1,23;1,61] 

1,44 

[1,19;1,57] 

Δ1-2 -0,7% 

Δ1-3 -2,1% 

р1-2>0,05 

1,49 

[1,31;1,62] 

1,46 

[1,21;1,62] 

1,43 

[1,11;1,53] 

Δ1-2 -2,0% 

Δ1-3 -4,0% 

р1-2>0,05 

1,48 

[1,33;1,65] 

1,45 

[1,21;1,58] 

1,43 

[1,17;1,51] 

Δ1-2 -2,0% 

Δ1-3 -3,4% 

р1-2>0,05 

1,50 

[1,41;1,61] 

1,47 

[1,22;1,61] 

1,42 

[1,09;1,39] 

Δ1-2 -2,0% 

Δ1-3 -5,3% 

р1-2>0,05 
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Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лімфоцити 

(x 109/л) 

р1-3>0,05 р1-3>0,05 р1-3>0,05 р1-3>0,05 р1-3>0,05 р1-3>0,05 р1-3>0,05 р1-3>0,05 

Моноцити 

(x 109/л) 

0,31 

[0,18;0,45] 

0,34 

[0,21;0,42] 

0,33 

[0,23;0,43] 

Δ1-2 9,6% 

Δ1-3 6,5% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

0,33 

[0,19;0,48] 

0,35 

[0,22;0,41] 

0,34 

[0,25;0,41] 

Δ1-2 6,1% 

Δ1-3 3,0% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

0,47 

[0,31;0,60] 

0,45 

[0,29;0,55] 

0,42 

[0,27;0,51] 

Δ1-2 -4,3% 

Δ1-3 -10,6% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

0,46 

[0,30;0,57] 

0,43 

[0,27;0,55] 

0,42 

[0,25;0,49] 

Δ1-2 -6,5% 

Δ1-3 -8,7% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

0,42 

[0,30;0,58] 

0,40 

[0,29;0,49] 

0,38 

[0,27;0,45] 

Δ1-2 -4,8% 

Δ1-3 -9,5% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

0,41 

[0,28;0,49] 

0,40 

[0,30;0,45] 

0,36 

[0,26;0,41] 

Δ1-2 -2,4% 

Δ1-3 -9,5% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

0,40 

[0,31;0,48] 

0,38 

[0,29;0,39] 

0,37 

[0,29;0,40] 

Δ1-2 -5,0% 

Δ1-3 -7,5% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

0,42 

[0,30;0,47] 

0,39 

[0,29;0,47] 

0,38 

[0,28;0,43] 

Δ1-2 -7,1% 

Δ1-3 -9,4% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

Примітка: 1. D0 – візит включення, D7 – візит 7 дня, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками вказана в 

межах групи обстеження в динаміці лікування; 3 * - вірогідність різниці між підгрупами ТВН та з додатковим призначенням 

триметазидину (p<0,05) 
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Досліджували динаміку основних лейкоцитарних індексів під впливом 

різних терапевтичних стратегій (табл. 4.7). У процесі лікування спостерігали 

зменшення середніх значень показника індексу співвідношення нейтрофілів до 

моноцитів (ІСНМ), причому, без вірогідної різниці між групами обстеження 

(p>0,05). 

Так, у хворих 1а групи даний показник зменшився на 22,5% на 7-й день 

спостереження (p<0,05) та на 34,6% на 28-й день спостереження (p<0,01); у 1б 

групі – на 29,2% (p<0,01) та на 42,6% (p<0,001), відповідно. У пацієнтів 2а 

групи – на 13,5% на сьомий день (p>0,05) та на 25,9% на двадцять восьмий день 

(p<0,05); у пацієнтів 2б групи – на 18,2% та на 24,4%, відповідно (p<0,05). 

Динаміка згаданого показника в 3а групі склала: -16,1% та -22,7%, 

відповідно (p<0,05), а в 3б групі: -15,2% та -21,8% (p<0,05). Подібно 

зменшувався ІСНМ у когорті хворих 4а групи: на 15,1% на 7-й день 

спостереження (p<0,05) та на 20,8% на 28-й день (p<0,05); у когорті пацієнтів 

4б групи: на 15,6% та на  21,0%, відповідно (p<0,05).  

Динаміка середніх значень індексу співвідношення лімфоцитів до 

моноцитів (ІСЛМ) виявилася невірогідною (p>0,05). 

У процесі проведеного лікування зменшувалися середні значення 

індексу співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів (ІСНЛ), незалежно від 

використаних терапевтичних стратегій. Зокрема, у 1а групі даний показник 

зменшився на 19,6% на 7-й день, на 21,7% на 28-й день (p<0,01); у 1б групі – на 

17,9% та на 19,7% , відповідно (p<0,01). Серед пацієнтів 2а групи ІСНЛ 

зменшився на 15,4% (7-й день) та на 20,9% (28-й день) (p<0,01); 2б групи – на 

17,1% та на 21,9%, відповідно (p<0,01). У когорті хворих 3а динаміка показника 

була наступною: -9,5% та -14,4%, відповідно (p<0,05); 3б групи: -9,6% та -

12,3%, відповідно (p<0,05). ІСНЛ у пацієнтів 4а групи зменшувався на 13,8% 

(7-й день) та на 13,5% (28-й день) (p<0,05); 4б групи – на 15,2% та на 14,9%, 

відповідно (p<0,05). Не відмічено вірогідної різниці в зменшенні значень 

індексу співвідношення нейтрофілів до мононуклеарів (ІСН/ЛМ) у обстежених 

хворих на ГКС. 
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Таблиця 4.7 

Динаміка показників лейкоцитарних індексів у хворих на ГКС у процесі лікування 

Параметр 

D0 

D7 

D28 

Δ, % 

Хворі на ГКС, n=184 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1а, n=20 1б, n=22 2а, n=27 2б, n=29 3а, n=22 3б, n=20 4а, n=21 4б, n=23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ІСНМ 

 

19,59±4,41 

15,19±3,37 

12,81±3,75 

Δ1-2 -22,5% 

Δ1-3 -34,6% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,01 

19,87±4,23 

14,07±3,22 

11,41±3,49  

Δ1-2 -29,2% 

Δ1-3 -42,6% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

15,15±3,19  

13,11±3,17 

11,23±3,21 

Δ1-2 -13,5% 

Δ1-3 -25,9% 

р1-2>0,05 

р1-3<0,05 

14,78±3,44  

12,09±3,13 

11,17±3,28 

Δ1-2 -18,2% 

Δ1-3 -24,4% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

14,33±3,17 

12,03±3,19 

11,09±3,18 

Δ1-2 -16,1% 

Δ1-3 -22,7% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

14,11±3,22 

11,96±3,11 

11,05±3,17 

Δ1-2 -15,2% 

Δ1-3-21,8% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

13,97±3,11 

11,87±3,13 

11,07±3,12 

Δ1-2 -15,1% 

Δ1-3 -20,8% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

14,03±3,17 

11,84±3,15 

11,09±3,12 

Δ1-2 -15,6% 

Δ1-3-21,0% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

ІСЛМ  7,35±1,75 

7,09±1,17 

7,11±1,13 

Δ1-2 -3,5% 

Δ1-3 -3,3% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

7,15±1,21 

6,99±1,13 

7,06±1,19 

Δ1-2 -2,2% 

Δ1-3 -1,3% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

5,95±0,46 

5,28±0,43 

5,19±0,51 

Δ1-2 -11,2% 

Δ1-3 -12,8% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

5,91±0,52 

5,31±0,47 

5,20±0,54 

Δ1-2 -10,2% 

Δ1-3 -12,0% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

6,11±0,69 

6,01±0,57 

5,81±0,63 

Δ1-2 -1,7% 

Δ1-3 -4,9% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

6,13±0,61 

5,97±0,67 

5,77±0,61 

Δ1-2 -2,6% 

Δ1-3 -5,9% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

5,45±0,69 

5,18±0,83 

5,07±0,71 

Δ1-2 -11,2% 

Δ1-3 -12,8% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

5,51±0,62 

5,11±0,57 

5,07±0,64 

Δ1-2 -7,3% 

Δ1-3 -8,0% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ІСНЛ 3,32±0,21 

2,67±0,19 

2,60±0,17 

Δ1-2 -19,6% 

Δ1-3 -21,7% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,01 

3,30±0,17 

2,71±0,18 

2,65±0,19 

Δ1-2 -17,9% 

Δ1-3 -19,7% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,01 

3,44±0,21 

2,91±0,22 

2,72±0,23 

Δ1-2 -15,4% 

Δ1-3 -20,9% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,01 

3,46±0,19 

2,87±0,20 

2,70±0,21 

Δ1-2 -17,1% 

Δ1-3 -21,9% 

р1-2<0,01 

р1-3<0,01 

3,06±0,15 

2,77±0,20 

2,62±0,21 

Δ1-2 -9,5% 

Δ1-3 -14,4% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

3,01±0,17 

2,72±0,19 

2,64±0,20 

Δ1-2 -9,6% 

Δ1-3 -12,3% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

3,04±0,18 

2,62±0,19 

2,63±0,17 

Δ1-2 -13,8% 

Δ1-3 -13,5% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

3,02±0,21 

2,56±0,20 

2,57±0,18 

Δ1-2 -15,2% 

Δ1-3 -14,9% 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

ІСН/ЛМ 2,47±0,20 

2,43±0,19 

2,41±0,22 

Δ1-2 -1,6% 

Δ1-3 -2,4% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

2,45±0,23 

2,41±0,24 

2,39±0,21 

Δ1-2 -1,6% 

Δ1-3 -2,5% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

2,40±0,19 

2,37±0,20 

2,35±0,21 

Δ1-2 -1,3% 

Δ1-3 -2,1% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

2,39±0,21 

2,35±0,25 

2,31±0,22 

Δ1-2 -1,7% 

Δ1-3 -3,3% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

2,27±0,21 

2,21±0,22 

2,20±0,20 

Δ1-2 -2,6% 

Δ1-3 -3,1% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

2,29±0,21 

2,25±0,23 

2,21±0,24 

Δ1-2 -1,7% 

Δ1-3 -3,5% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

2,17±0,20 

2,11±0,19 

2,10±0,17 

Δ1-2 -2,8% 

Δ1-3 -3,2% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

2,19±0,23 

2,15±0,18 

2,11±0,19 

Δ1-2 -1,8% 

Δ1-3 -3,7% 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

Примітка: 1. D0 – візит включення, D7 – візит 7 дня, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками 

вказана в межах групи обстеження в динаміці лікування; 3 вірогідність різниці між підгрупами ТВН та з додатковим 

призначенням триметазидину (p>0,05) 
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На рис. 4.5 зображена динаміка середніх значень СРП у крові 

обстежених хворих на ГКС на 28 добу дослідження, порівняно з візитом 

включення. 

 

 

Рис. 4.5. Динаміка вмісту в крові хворих на ГКС СРП (Примітка: 1. D0 – візит 

включення, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками:  * 

p<0,05; ** p<0,01; – порівняно з візитом D0; 3. Вірогідність різниці між 

показниками:  #p<0,05  – порівняно з групою лікування ТВН) 

 

В усіх обстежених групах хворих на ГКС відмічали зменшення вмісту 

СРП у крові, проте, більш виразніше – за умови додаткового прийому 

триметазидину. Так, середні значення згаданого показника зменшувалися в 1а 

групі на 20,08% (p<0,05), а в 1б групі – на 31,27% (p<0,01). Подібною була 

динаміка в 2а групі – на 21,10% (p<0,05), а в 2б групі – на 33,64% (p<0,01). 
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Рівні СРП у хворих 3а групи наприкінці спостереження зменшилися на 

25,39% (p<0,05), а в хворих 3б групи – на 35,87% (p<0,01); серед пацієнтів 4а 

групи – на 21,24% (p<0,05), а серед хворих 4б групи – на 38,89% (p<0,01). 

Шляхом покрокового аналізу відмічено, що серед пацієнтів групи ТВН 

наприкінці лікування у 50 (55,5%) осіб досягнуто референтних значень СРП, 

проти 80 (85,1%) в групі додаткового призначення триметазидину: (OR=0,219 

95% CI; 0,108-0,448; p<0,05). 

Таким чином, додаткове призначення до ТВН триметазидину вхорих на 

ГКС обумовлю більш виразне зменшення загальної кількості лейкоцитів, 

головним чином, за рахунок нейтрофілів та вмісту СРП на 28 день з моменту 

розвитку дестабілізації вінцевого атеросклерозу. 

 

4.3. Оцінка впливу триметазидину на показники структурно-

функціонального стану лівого шлуночка в хворих на ГКС 

Відповідно до протоколу дослідження на візиті 28-го дня вивчали 

параметри ЕхоКГ, порівняно з вихідними даними, у хворих на ГКС (табл. 4.8). 

Наприкінці спостереження відмічено вірогідне зростання середніх 

значень показника фракції викиду (ФВ) лівого шлуночка в усіх групах 

обстеження. Зокрема, в 1а групі – на 6,46%, порівняно з візитом включення (із 

(48,11±1,17)% до (54,57±1,03)%, p<0,05); у хворих 1б групи – на 6,99% (із 

(49,22±1,12)% до (56,21±1,11)%, p<0,05). У хворих 2а групи зростання ФВ 

склало 5,56%: із (49,27±0,89)% до (54,83±0,73)%, p<0,05; у хворих 2б групи - 

6,16%: із (49,27±0,89)% до (54,83±0,73)%, p<0,05. 

Збільшення згаданого показника в хворих 3а групи було більш виразним 

– на 10,18%: із (43,11±1,03)% до (53,29±1,07)%, p<0,01; у пацієнтів 3б групи – 

на 9,44%: із (44,54±1,11)% до (53,98±1,03)%, p<0,01, а в пацієнтів 4а групи – на 

8,22%: із (43,27±0,99)% до (51,49±0,85)%, p<0,01; 4б групи – на 7,88%: із 

(44,54±0,81)% до (52,42±0,79)%, p<0,01. Слід зауважити, що не виявили 
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Таблиця 4.8 

Динаміка показників трансторакальної ехокардіографії в хворих на ГКС у процесі лікування 

Параметр 

D0 

D28 

Δ, % 

Хворі на ГКС, n=184 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1а, n=20 1б, n=22 2а, n=27 2б, n=29 3а, n=22 3б, n=20 4а, n=21 4б, n=23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЛП, см  3,91 

[3,65;4,35] 

3,94 

[3,70;4,30] 

Δ 0,8% 

р>0,05 

3,93 

[3,70;4,40] 

3,95 

[3,75;4,35] 

Δ 0,5% 

р>0,05 

3,91 

[3,70;4,05] 

3,96 

[3,80;4,40] 

Δ 1,3% 

р>0,05 

3,92 

[3,80;4,10] 

3,93 

[3,65;4,15] 

Δ 0,3% 

р>0,05 

4,18  

[3,75;4,50] 

4,15 

[3,70;4,45] 

Δ -0,7% 

р>0,05 

4,20  

[3,85;4,55] 

4,13 

[3,65;4,40] 

Δ -1,7% 

р>0,05 

4,10  

[3,65;4,30] 

4,07 

[3,60;4,05] 

Δ -0,7% 

р>0,05 

4,20  

[3,95;4,45] 

4,10 

[3,60;4,25] 

Δ -2,4% 

р>0,05 

ТЗСЛШ, 

см 

1,13  

[1,10; 1,25] 

1,14  

[1,15; 1,30] 

Δ 0,9% 

р>0,05 

1,15  

[1,05; 1,35] 

1,13  

[1,05; 1,30] 

Δ -1,7% 

р>0,05 

1,27  

[1,10; 1,36] 

1,22  

[1,00; 1,30] 

Δ -3,9% 

р>0,05 

1,28  

[1,13; 1,39] 

1,23  

[1,07; 1,35] 

Δ -3,7% 

р>0,05 

1,16 

 [1,03; 1,31] 

1,13 

 [1,01; 1,25] 

Δ -2,6% 

р>0,05 

1,17 

 [1,05; 1,30] 

1,15 

 [1,07; 1,23] 

Δ -1,7% 

р>0,05 

1,26  

[1,15; 1,33] 

1,21  

[1,07; 1,25] 

Δ -3,9% 

р>0,05 

1,29  

[1,17; 1,35] 

1,22  

[1,10; 1,30] 

Δ -5,4% 

р>0,05 

ТМШП, см 1,06  

[1,03; 1,25] 

1,07  

[1,01; 1,27] 

1,08  

[1,02; 1,31] 

1,05  

[1,0; 1,17] 

1,20  

[1,10; 1,30] 

1,16  

[1,10; 1,25] 

1,22  

[1,15; 1,35] 

1,14  

[1,10; 1,22] 

1,15  

[1,03; 1,25] 

1,12  

[1,05; 1,22] 

1,16  

[1,05; 1,24] 

1,11  

[1,06; 1,20] 

1,23  

[1,15; 1,35] 

1,17  

[1,05; 1,23] 

1,21  

[1,10; 1,30] 

1,16  

[1,03; 1,24] 
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Продовження табл. 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТМШП, см Δ 0,9% 

р>0,05 

Δ -2,7% 

р>0,05 

Δ -3,3% 

р>0,05 

Δ -6,6% 

р>0,05 

Δ -2,6% 

р>0,05 

Δ -4,3% 

р>0,05 

Δ -4,9% 

р>0,05 

Δ -4,1% 

р>0,05 

ФВ ЛШ, % 48,11±1,17 

54,57±1,03 

Δ 6,46% 

р<0,05 

49,22±1,12 

56,21±1,11 

Δ 6,99% 

р<0,05 

49,27±0,89 

54,83±0,73 

Δ 5,56% 

р<0,05 

49,12±0,71 

55,28±0,95 

Δ 6,16% 

р<0,05 

43,11±1,03 

53,29±1,07 

Δ 10,18% 

р<0,01 

44,54±1,11 

53,98±1,03 

Δ 9,44% 

р<0,01 

43,27±0,99 

51,49±0,85 

Δ 8,22% 

р<0,01 

44,54±0,81 

52,42±0,79 

Δ 7,88% 

р<0,01 

КДР, см 5,30 

[4,90;6,10] 

5,05 

[4,45;5,15] 

Δ -4,7% 

р<0,05 

5,33 

[4,85;6,01] 

5,03 

[4,40;5,17] 

Δ -5,6% 

р<0,05 

5,50 

[4,95;6,15] 

5,11 

[4,25;5,73] 

Δ -7,1% 

р<0,05 

5,47 

[4,91;6,07] 

5,12 

[4,20;5,10] 

Δ -6,8% 

р<0,05 

5,80 

[5,25;6,15] 

5,23 

[4,90;5,45] 

Δ -9,8% 

р<0,05 

5,83 

[5,35;6,20] 

5,21 

[4,83;5,27] 

Δ -10,6% 

р<0,05 

5,85 

[5,35;6,25] 

5,20 

[4,80;5,37] 

Δ -11,1% 

р<0,05 

5,82 

[5,31;6,13] 

5,19 

[4,81;5,35] 

Δ -10,8% 

р<0,05 

КСР, см 3,72  

[3,04; 4,40] 

3,43 

[2,75;3,55] 

Δ -7,8% 

р<0,05 

3,73 

[2,85;4,01] 

3,45 

[2,70;3,67] 

Δ -7,5% 

р<0,05 

3,95  

[3,50; 4,30] 

3,61  

[3,3; 4,30] 

Δ -8,6% 

р<0,05 

3,90  

[3,45; 4,15] 

3,57  

[3,15; 4,05] 

Δ -8,5% 

р<0,05 

4,17  

[3,70; 4,80] 

3,73 

[3,30;3,95] 

Δ -10,6% 

р<0,05 

4,15  

[3,65; 4,75] 

3,70 

[3,25;3,90] 

Δ -10,8% 

р<0,05 

4,11 

[3,65;4,75] 

3,63 

[3,20;4,07] 

Δ -11,7% 

р<0,05 

4,13 

[3,69;4,70] 

3,61 

[3,15;4,00] 

Δ -12,6% 

р<0,05 

Примітка: 1. D0 – візит включення, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками вказана в межах групи 

обстеження в динаміці лікування; 3 вірогідність різниці між підгрупами ТВН та з додатковим призначенням триметазидину 

(p>0,05) 
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вірогідної різниці в динаміці ФВ ЛШ залежно від різних терапевтичних 

стратегій (p>0,05). 

В усіх групах обстежених хворих на ГКС відмічали зменшення середніх 

значень показника кінцевого діастолічного розміру лівого шлуночка (КДР). 

Так, у пацієнтів 1а групи даний параметр зменшився на 4,7% (р<0,05), у 

пацієнтів 1б групи – на 5,6% (р<0,05); у хворих 2а групи – на 7,1% (р<0,05), а в 

хворих 2б групи – на 6,8% (р<0,05). Відповідно, значення КДР у хворих 3а 

групи зменшилися на 9,8% (р<0,05), а в хворих 3б групи – на 10,6% (р<0,05); у 

пацієнтів 4а групи – на 11,1% (р<0,05), а в хворих 4б групи – на 10,8% (р<0,05). 

Не відмічено вірогідної різниці в динаміці зазначеного показника залежно від 

різних терапевтичних стратегій (p>0,05). 

Спостерігали також зменшення середніх значень кінцевого систолічного 

розміру (КСР) лівого шлуночка, причому, без вірогідної різниці щодо різних 

медикаментозних тактик лікування. Так, у хворих 1а групи КСР зменшився на 

7,8% (р<0,05), у пацієнтів 1б групи – на 7,5% (р<0,05); у хворих 2а групи – на 

8,6% (р<0,05), а в хворих 2б групи – на 8,5% (р<0,05). Відповідно, значення 

КДР у хворих 3а групи зменшилися на 10,6% (р<0,05), а в хворих 3б групи – на 

10,8% (р<0,05); у пацієнтів 4а групи – на 11,7% (р<0,05), а в хворих 4б групи – 

на 12,6% (р<0,05). 

Не було різниці щодо динаміки інших досліджуваних показників ЕхоКГ: 

розміру лівого передсердя та товщини міжлуночкової перетинки чи задньої 

стінки лівого шлуночка (p>0,05). 

У процесі лікування (станом на 28-й день спостереження) в усіх групах 

обстежених хворих зменшилися середні значення вмісту тропоніну І в крові, 

без суттєвих відмінностей у лікувальних стратегіях. Зокрема, у пацієнтів 1а 

групи даний показник зменшився на 93,94% (p<0,001), а пацієнтів 1б групи – на 

93,81% (p<0,001); у хворих 2а групи – на 94,25% (p<0,001), а в хворих 2б групи 

– на 94,58% (p<0,001). Подібно, в когорті пацієнтів 3а групи динаміка даного 

показника склала: -94,11% (p<0,001), а в хворих 3б групи -94,48% (p<0,001). 
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Таблиця 4.9 

Динаміка показників пошкодження міокарда в хворих на ГКС у процесі лікування 

Параметр 

D0 

D28 

Δ, % 

Хворі на ГКС, n=184 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

1а, n=20 1б, n=22 2а, n=27 2б, n=29 3а, n=22 3б, n=20 4а, n=21 4б, n=23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тропонін І 

(нг/мл) 

 

18,47 [8,98-

39,79] 

1,12 [0,47-

2.56] 

Δ -93,94 % 

p<0,001 

19,21 [8,69-

31,47] 

1,19 [0,69-

2,17] 

Δ -93,81 % 

p<0,001 

19,31 [9,46-

41,19] 

1,11 [0,49-

2,71] 

Δ -94,25 % 

p<0,001 

18,99 [7,99-

30,11] 

1,03 [0,37-

2,09] 

Δ -94,58 % 

p<0,001 

19,51 [9,15-

40,23] 

1,15 [0,49-

2,73] 

Δ -94,11 % 

p<0,001 

19,75 [9,73-

39,35] 

1,09 [0,58-

2,25] 

Δ -94,48 % 

p<0,001 

18,75 [7,79-

36,13] 

1,11 [0,39-

2,87] 

Δ -94,08 % 

p<0,001 

19,11 [9,13-

30,45] 

1,03 [0,49-

2,27] 

Δ -94,61 % 

p<0,001 

NT-pro-

BNP 

(пкг/мл) 

460,23±12,11 

347,71±11,89 

Δ -24,45 % 

p<0,01 

469,71±10,38 

309,23±13,27 

Δ -34,17 %* 

p<0,001 

471,44±14,33 

341,29±12,89 

Δ -27,61 % 

p<0,01 

479,23±13,71 

303,74±12,44 

Δ -36,62 %* 

p<0,001 

477,41±12,95 

351,48±13,57 

Δ -26,38 % 

p<0,01 

481,22±14,19 

307,85±11,98 

Δ -36,03 %* 

p<0,001 

467,45±13,27 

369,78±13,29 

Δ -20,89 % 

p<0,01 

468,84±12,59 

302,49±14,11 

Δ -35,48 %* 

p<0,001 

Примітка: 1. D0 – візит включення, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками вказана в межах групи 

обстеження в динаміці лікування; 3 * - вірогідність різниці між підгрупами ТВН та з додатковим призначенням 

триметазидину (p<0,05) 
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Відповідно, в когорті пацієнтів 4а групи зменшення рівнів тропоніну І було: 

94,08% (p<0,001), а в хворих 4б групи - 94,61% (p<0,001). 

Стосовно динаміки рівнів у крові NT-pro-BNP, то більш виразне 

зменшення відбувалося за умови додаткового призначення триметазидину 

(p<0,05). Так, у хворих 1а групи вміст NT-pro-BNP зменшувався на 24,45% 

(p<0,01),а в хворих 1б групи – на 34,17% (p<0,001). Подібні зміни відмічалися 

серед пацієнтів 2а та 2б групи: на 27,61% (p<0,01) та на 36,62% (p<0,001), 

відповідно. 

У когорті хворих на ГКС 3а групи титри згаданого показника в динамці 

зменшувалися на 26,38% (p<0,01), 3б групи – на 36,03% (p<0,001); у когорті 

пацієнтів 4а групи – на 20,89% (p<0,01), а в пацієнтів 4б групи – на 35,48% 

(p<0,001). 

Додаткове призначення триметазидину чинить адитивний сприятливий 

ефект щодо зменшення рівнів в сироватці крові NT-pro-BNP (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Ефективність триметазидину щодо впливу на зменшення рівнів NT-

pro-BNP (вірогідність різниці р<0,05) 
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Ефективність додаткового призначення триметазидину щодо зменшення 

вмісту NT-pro-BNP в крові обстежених хворих була: OR=0,150 (95% CI; 0,027-

0,827)  – при ГКС; OR=0,281 (95% CI; 0,087-0,908) – при ГКС та супутній АГ; 

OR=0,133 (95% CI; 0,025-0,719)  – при ГКС та ЦД; OR=0,232 (95% CI; 0,058-

0,918) – при ГКС та супутніх АГ і ЦД 2 типу. 

 

Клінічний випадок. Пацієнт Г., 74 років, поступив у відділення 

малоінвазивних методів лікування Івано-Франківської ЦМКЛ зі скаргами на 

біль стискаючого характеру, із  локалізаціє за грудинно, із іррадіацією в ліві 

руку та плече, який виник раптово на фоні спокою, тривав 40-45 хв. та не вщух 

після прийому сублінгвально однієї таблетки нітрогліцерину.  

При поступленні пульс та ЧСС – 97 уд./хв., АТ – 155/85 мм. рт. ст.  

На ЕКГ (рис. 4.7): повна блокада правої ніжки пучка Гіса та елевація 

сегмента ST у відведеннях V2-V5.  

 

Рис. 4.7. ЕКГ пацієнта Г. на момент поступлення  
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Рівень тропоніну І – 18 нг/мл; рівень NT-pro-BNP – 423 пкг/мл.  

Діагноз: Гострий інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST із 

локалізацією в передньо-перетинково-верхівкових та бокових сегментах ЛШ. 

Повна блокада правої ніжки пучка Гіса. 

ЕхоКГ: ФВ ЛШ = 49% (базальні відділи), на верхівці – 28%; стагнація 

крові в лівому шлуночку, ближче до верхівки. КДО – 231 мл, КСО – 118 мл; 

гіпокінез перетинково-верхівково-бокової стінок лівого шлуночка.   

Лабораторні методи дослідження: еритроцити – 3,6 Т/л, гемоглобін – 113 

г/л, лейкоцити – 7,9 Г/л, тромбоцити – 231 Г/л, холестерин – 7,3 ммоль/л, 

триацилгліцероли – 1,49 ммоль/л, холестерин ліпопротеїдів низької густини – 

4,1 ммоль/л, глюкоза – 6,4 ммоль/л, С-реактивний протеїн – 5,4 мг/л. 

 Ургентна коронароангіографія (рис. 4.8): 100% оклюзія проксимального 

сегменту передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії (інфаркт-

залежна артерія), TIMI – 0; ramus intermedia – 95% стеноз. 

 

Рис. 4.8. Результати ургентної коронароангіографії пацієнта Г. 



127 
 

 
 

Лікування: черезшкірне коронарне втручання (BMS Integrity стент 3,5-26 

мм); тикагрелор по 90 мг двічі на добу (після навантажувальної дози в 180 мг), 

ацетилсаліцилова кислота 75 мг на добу (після навантажувальної дози в 150 

мг), розувастатин 40 мг на добу, бісопролол 2,5 мг на добу, раміприл 2,5 мг на 

добу, спіронолактон 25 мг на добу, пантопразол 40 мг на добу. Додатково 

призначено триметазидин у дозі – по 35 мг двічі в день. 

Результати обстеження (28-й день): тропонін І – 0,6 нг/мл; рівень NT-

pro-BNP – 317 пкг/мл, С-реактивний протеїн – 1,3 мг/л, холестерин 

ліпопротеїдів низької густини – 2,3 ммоль/л. На ЕКГ – повна блокада правої 

ніжки пучка Гіса, повна резолюція сегменту ST. ЕхоКГ: ФВ ЛШ – 53%. 

 

4.3. Вплив триметазидину на показники якості життя хворих на 

ГКС 

Проводили оцінювання якості життя (ЯЖ) обстежених хворих на ГКС із 

використанням опитувальника EQ-5D-5L, який складається з двох частин: 

візуалізаційної шкали та анкети із врахуванням п’ятьох компонентів – 

рухомості, самообслуговування, активності в повсякденному житті, наявності 

болю чи дискомфорту, наявності тривоги чи депресії. 

У процесі лікування на 28-й день спостереження, порівняно з візитом 

включення, відмітили вірогідне зростання показника ЯЖ за візуалізаційною 

шкалою в усіх групах обстеження, проте, біль виразніше – при додатковому 

призначенні триметазидину (рис. 4.9). 

Так, у хворих 1а групи даний показник зростав на 16,7% (p<0,01), а при 

додатковому призначенні триметазидину – на 29,1% (p<0,001): різниця в 

ефективності склала 12,4% (p<0,05). У хворих 2а групи приріст у ЯЖ склав 

30,9% (p<0,001), а в хворих 2б групи – 42,0% (p<0,001): різниця в ефективності 

склала 11,1% (p<0,05). 

Відповідно, в когорті пацієнтів 3а групи даний показник зростав на 

35,9% (p<0,001), а в хворих 3б групи – 43,3% (p<0,001): різниця в ефективності 

склала 7,4% (p<0,05). А в пацієнтів 4а групи – на 35,1% (p<0,001), у той час у 
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хворих 4б групи – на 42,9% (p<0,001): різниця в ефективності склала 7,8% 

(p<0,05). 
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Рис. 4.9. Динаміка показників ЯЖ  хворих на ГКС (Примітка: 1. D0 – візит 

включення, D28 – візит 28 дня; 2. Вірогідність різниці між показниками:  * 

p<0,01; ** p<0,001; – порівняно з візитом D0; 3. Вірогідність різниці між 

показниками:  #p<0,05  – порівняно з групою лікування ТВН) 

 

При оцінці ефективності додаткового призначення триметазидину до 

терапії відповідної до настанов використовували порівняння з категорією «не 

маю жодних проблем». Як видно з табл. 4.10, вірогідну кращу ефективність 

показав триметазидин щодо зменшення проявів болю чи дискомфорту в усіх 

обстежених групах хворих. Так, у когорті хворих на ГКС показник 

ефективності склав OR=0,71 (95% CI; 0,43-0,93); при поєднанні ГКС та АГ – 

OR=0,79 (95% CI; 0,51-0,98); при виникненні ГКС на тлі ЦД –  OR=0,74 (95% 

CI; 0,44-0,93); за умови розвитку ГКС в пацієнтів із ЦД та АГ – OR=0,81 (95% 

CI; 0,53-0,97).  
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Таблиця 4.10 

Динаміка відносного ризику несприятливих результатів лікування хворих на ГКС 

Показник Обстежені хворі на ГКС 

1 група, n=42 2 група, n=56 3 група, n=42 4 група, n=44 

Хода OR=0,75 (95% CI; 

0,63-1,13) 

OR=0,69 (95% CI; 

0,45-1,46) 

OR=0,82 (95% CI; 

0,51-2,03) 

OR=0,77 (95% CI; 

0,43-1,85) 

Самообслуговування 

 

OR=0,81 (95% CI; 

0,74-1,21) 

OR=0,71 (95% CI; 

0,38-1,37) 

OR=0,88 (95% CI; 

0,57-2,11) 

OR=0,80 (95% CI; 

0,45-1,92) 

Побутова активність 

 

OR=0,73 (95% CI; 

0,54-1,27) 

OR=0,63 (95% CI; 

0,34-1,48) 

OR=0,71 (95% CI; 

0,48-1,73) 

OR=0,77 (95% CI; 

0,51-1,81) 

Біль/дискофморт 

 

OR=0,71 (95% CI; 

0,43-0,93)* 

OR=0,79 (95% CI; 

0,51-0,98)* 

OR=0,74 (95% CI; 

0,44-0,93)* 

OR=0,81 (95% CI; 

0,53-0,97)* 

Тривога/Депресія 

 

OR=0,41 (95% CI; 

0,17-3,71) 

OR=0,37 (95% CI; 

0,13-3,24) 

OR=0,23 (95% CI; 

0,03-2,99) 

OR=0,19 (95% CI; 

0,05-2,43) 

Примітка: * вірогідність відмінностей між показниками p<0,05 (триметазидин, проти ТВН) 
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Таким чином, триметазидин – ефективний медикаментозний засіб, який 

може бути включений у схему лікування хворих на ГКС, у тому числі, за умови 

розвитку його на тлі АГ чи ЦД. Відмічений виразний адитивний ефект даної 

молекули щодо зменшення проявів больового синдрому, кількості вживаних 

короткодіючих нітратів, зниження проявів низько інтенсивного запального 

процесу (вміст лейкоцитів, нейтрофілів та СРП), стримання процесів 

патологічного ремоделювання міокарда та покращення якості життя хворих на 

ГКС. 

 

Результати дослідження, наведені в даному розділі, висвітлені в 

наступних наукових працях: 

 

1. Vakaliuk IP, Iyad Alghzawi (2021) Efficacy of trimetazidine in patients 

with acute coronary syndromes and co-morbidities. Art of Medicine 2(18): 20-25 

(Здобувач здійснив  огляд  літератури, підбір  та клінічне обстеження хворих 

та підготував статтю до друку. Співавтор проф. Вакалюк І.П. надавав 

консультативну допомогу) [173] 

2. Alghzawi Iyad (2021) The evaluation of trimetazidine efficacy and 

safety in patients with acute coronary syndromes. Збірник тез міжнародної 

науково-практичної конференції «Особливості модернізації предмету 

досліджень представників медичних наук», Київ, 4-5 червня 2021 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Незважаючи на прийняті в країнах високого економічного розвитку 

національних програм по профілактиці, захворювання серцево-судинної 

системи надалі залишаються головною причиною смертності в світі, 

спричинивши в минулому році 17,4 млн. летальних випадків, що склало 31,7% 

у загальній смертності та 45% унаслідок неінфекційних недуг [175]. 

Ґрунтуючись на результатах дослідження US National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) 2015-2018, поширення серцево-судинних 

захворювань (ССЗ) у дорослих, віком понад 20 років, склало 49,2% [176]. 

Відомо, що ішемічна хвороба серця (ІХС) – головна причина більше 

половини всіх випадків ССЗ в осіб віком до 75 років. Гострий коронарний 

синдром трапляється щороку в понад 850 тис. мешканців США, причому 

близько шостої частини пацієнтів помирає ще на до госпітальному етапі [175].  

У глобальному аспекті гострий інфаркт міокарда (ІМ) спричиняє 40%–

50% смертності внаслідок серцево-судинних недуг. За даними Family Heart 

Study (FHS) Національного інституту серця, легень та крові США, 25% 

чоловіків та 38% помирають упродовж року після даної хвороби [177]. Більше 

того, у віддалений період пацієнти з анамнезом ІМ перебувають у високому 

ризику розвитку великих несприятливих кардіоваскулярних подій: смертності, 

повторного ГКС, інсульту, серцевої недостатності (СН) тощо, особливо, за 

умови наявного багатосудинного ураження вінцевих артерій, стентів, супутньої 

артеріальної гіпертензії (АГ), підвищеного вмісту в плазмі крові сечової 

кислоти та низької швидкості клубочкової фільтрації тощо [177]. 

Численні дослідження відмічають підвищений ризик несприятливого 

прогнозу впродовж першого року після перенесеного ІМ. Так, за даними 

Swedish registry study, із залученням 97254 хворих після виписки зі стаціонарів 

з приводу ІМ, ризик повторного не фатального ІМ, не фатального інсульту чи 

серцево-судинної смерті був 18,3% [178]. Цікаво, що ризик був нижчим у 

наступні 3 роки, порівняно з першим роком після події. Подібно, в іншому 
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дослідженні з залученням 114 364 пацієнтів після ІМ із чотирьох країн світу 

смерть, інсульт чи повторні ІМ у перший рік відмічалися  в третини пацієнтів 

[179]. 

Перебіг ГКС на фоні інших захворювань серцево-судинної чи інших 

систем пов’язаний із гіршим прогнозом. Мета-аналіз та системний огляд 11 

досліджень показав, що зростання показників індексу коморбідностей Charlson 

(CCI) підвищує ризик несприятливих подій у 1,33 раза (RR 1,33; 95% CI 1,15-

1,54) [180]. Подібно, мета-аналіз 4166 клінічних досліджень із баз MEDLINE 

(OVIDSP) та EMBASE підтвердив зв’язок вищого показника CCI із вищим 

ризиком смертності [181]. 

Висока частота ускладнень у віддаленому періоді після ГКС, 

незважаючи на наявні інвазивні стратегії лікування даної нозології, 

обумовлюють пошук препаратів для оптимізації медикаментозної терапії. 

Триметазидин – ухвалений численними національними настановами 

препарат для лікування стабільної ІХС (як антиангінальний лік другого ряду). 

Механізм дії полягає в конкуруючому пригніченні довголанцюгової  3-кетоацил 

СоА тіолази (3-KAT), що призводить до зниження β-окислення жирних кислот 

та підвищення окислення глюкози в міокарді [131]. Наявні результати 

клінічних досліджень щодо ефективності триметазидину також у хворих на 

ГКС, у тому числі – після реваскуляризації, проте існують суперечливі дані по 

використанню молекули за умови супутніх захворювань та чинників 

кардіоваскулярного ризику. 

Викладені вище проблеми обумовили визначення мети даного 

дослідження – підвищення ефективності лікування хворих на гострий 

коронарний синдром шляхом застосування триметазидину на підставі 

виявлення взаємозв’язків основних ланок патогенезу з різними факторами 

ризику, оцінці ролі супутньої патології та їхньої комбінації залежно від 

перебігу захворювання. 

Відповідно до поставленої мети, нами окреслені наступні завдання 

наукового дослідження: 
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1. Вивчити особливості перебігу ГКС залежно від факторів ризику та 

їхньої комбінації. 

2. Дослідити прогностичну цінність кожного чинника ризику в 

перебігу ГКС. 

3. Оцінити зв’язок клінічних особливостей, структурно-

функціонального стану міокарда з варіантами перебігу ГКС у хворих із різними 

чинниками ризику.  

4. Розробити алгоритм прогнозування перебігу ГКС за клінічними 

особливостями та наявністю факторів ризику. 

5. Оцінити ефективність та безпеку триметазидину в хворих на ГКС та 

супутніми артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу. 

Для виконання поставлених завдань проведене комплексне обстеження 

хворих, яке включало загально-клінічне обстеження; проведення гемограми з 

обчисленням лейкоцитарних індексів; проведення ліпідограми; біохімічне 

дослідження крові (прандіальна глюкоза, глікозильований гемоглобін, 

креатинін, сечовина, АСТ, АЛТ, калій, натрій); імуноферментний аналіз 

(визначення рівнів NT-proBNP, СРП, тропоніну І); оцінку показників ЕКГ та 

трансторакальної ЕхоКГ із визначенням типу ремоделювання міокарда лівого 

шлуночка; визначення показників якості життя. 

Виконання зазначених завдань досягнуто шляхом обстеження 184 

хворих на ГКС, які були розподілені на наступні групи: перша група – 42 хворі 

на ГКС без есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) та цукрового діабету 

(ЦД) 2 типу ; друга група – 56 пацієнтів із ГКС та супутньою АГ; третя група – 

42 хворих на ГКС та супутній ЦД 2 типу; четверта група – 44 пацієнти із ГКС 

та супутніми АГ і ЦД 2 типу. Між хворими всіх груп не було вірогідної 

відмінності у вікових, гендерних, нозологічних аспектах тощо. 

Середній вік обстежених пацієнтів із ГКС склав 64,6±11,9 років; 93 

(50.5%) хворих були чоловічої статі. Жінки з ГКС у віковому аспекті були 

молодшими від чоловіків: 62,5±11,5 років, проти 70,3±11,3 років (p<0,001), 

проте розвиток недуги в ранньому віці (до 50 років) частіше траплявся серед 
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чоловічої популяції: у 21 (22,6%) випадків, проти 2 (2,2%), відповідно (χ2= 

17,471; p<0,001). 

Відповідно до сучасних даних, ГКС у віці до 60 років частіше 

трапляється в чоловіків, ніж у жінок, проте пацієнти жіночої статі домінують у 

структурі даного синдрому в віці 75 років та старші [6].  

ГКС без стійкої елевації сегменту ST верифікований у 44 (23,9%) 

випадків, у той час, як ГКС із стійкою елевацією сегменту ST – у 140 (76,1%) 

випадків.  

ГКС із стійкою елевацією сегменту ST був найчастіше представлений 

гострим інфарктом міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST (STEMI) із 

залученням в патологічний процес передньо-бокової стінки лівого шлуночка – 

у 50,0% випадків. Нижня стінка лівого шлуночка була пошкоджена в 27,9% 

випадків; у 15,0% випадків – передня стінка лівого шлуночка, а в 10 7,1% 

випадків патологічний процес локалізувався на боковій стінці лівого шлуночка.  

Відповідно до результатів дослідження National Hospital Discharge 

Survey, у якому проаналізовано 21807 випадків ГКС, захоплення в патологічний 

процес передньої стінки міокарда ЛШ асоціюється з високим ризиком 

смертності ((HR= 1,35 (1,05 – 1,65)), а нижньої – із розвитком повної атріо-

вентрикулярної блокади ((HR= 3,9 (1,4 – 8,0)) [182]. 

При проведенні ургентної коронароангіографії серед обстежених хворих 

на STEMI інфаркт-залежною артерією найчастіше була передня 

міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії (LAD): у 52,9% випадків; огинаюча 

гілка лівої вінцевої артерії (LCx) – у 17,1% випадків; права коронарна артерія – 

у 14,3% випадків. Мультисудинне пошкодження виявлене в 15,7% пацієнтів із 

STEMI. 

Результати проспективного дослідження Swedish Coronary Angiography 

and Angioplasty Registry, а також – Registry of Information and Knowledge about 

Swedish Heart Intensive care Admissions із залученням 29832 попередньо 

здорових (без вінцевого атеросклерозу) осіб свідчать про вищий ризик смерті за 

умови втягування в патологічний процес LAD та LCx, порівняно з 



135 
 

 
 

пошкодженням правої вінцевої артерії. Більше того, у випадку інфаркт-

залежної артерії  LAD відмічали вищий ризик розвитку інсульту, серцевої 

недостатності (СН) чи смерті [183].  

Відомо, що наявність мультисудинної коронарної хвороби в хворих на 

гострий ІМ асоційована з гіршим прогнозом, порівняно з пошкодженням однієї 

судини [184]. На нинішній день тривають дискусії щодо тактики 

реваскуляризації таких пацієнтів. З одного боку, за даними дослідження 

CvLPRIT (Complete Versus Lesion-Only Primary PCI Trial) повна 

реваскуляризації, на противагу стентування тільки інфаркт-залежної артерії, 

зменшує ризик комбінованої кінцевої точки (смерть, повторний ІМ, СН) на 40% 

[185]. Подібні результати отримані в нещодавно проведеному дослідженні 

COMPLETE (Complete versus Culprit-Only Revascularization Strategies to treat 

Multivessel Disease after early PCI for STEMI) на користь повної 

реваскуляризації [186]. З іншого боку, дослідження CULPRIT-SHOCK (Culprit 

Lesion Only PCI Versus Multivessel PCI in Cardiogenic Shock) продемонструвало 

гірший прогноз при повній реваскуляризації в пацієнтів із STEMI та 

кардіогенним шоком [187]. 

Серед обстежених пацієнтів із ГКС STEMI був верифікований у 73,8% 

хворого першої групи; у 76,8% осіб другої групи; у 80,6% пацієнтів третьої 

групи та в 76,2% осіб четвертої групи (χ2= 0,814; p>0,05). Не відмічено 

суттєвого зв’язку впливу АГ чи ЦД 2 типу на вид ГКС (критерій φ=0,034). 

Домінуючим пошкодженням в усіх обстежених груп була локалізація 

атеротромбозу в передній міжшлуночковій гілці лівої коронарної артерії, що 

складало більше половини всіх випадків. Супутній ЦД 2 типу призводив до 

зростання проявів багатосудинного пошкодження вінцевих артерій, 

щонайменше, удвічі: у 23,6% випадків (пацієнти з ГКС та ЦД 2 типу) та в 

21,9% випадків (пацієнти з ГКС, АГ та ЦД 2 типу) (p<0,05). 

Відомо, що в хворих на ЦД 2 типу розвиток ІХС характеризується 

дифузним залученням більшої кількості вінцевих артерій, часто з їхньою 

кальцифікацією [188]. Більше того, ризик ідентифікації мультисудинного 
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пошкодження в хворих на STEMI за у мови наявності супутнього ЦД, 

щонайменше, на 12% вищий [189]. А ризик смертності при цьому зростає 

майже удвічі (HR=1,94; 95% CI 1,17–3,23) [189]. 

Типовий больовий синдром при ГКС був більш характерним для хворих 

першої та другої груп: у 85,7% пацієнтів та 87,5% пацієнтів, відповідно. 

Натомість, наявність супутнього ЦД та його поєднання з АГ призводило до 

зростання частки хворих із нетиповим розвитком ГКС: у 40,5% та в 47,7% 

пацієнтів, відповідно (χ2=7,244; p=0,0008 та χ2=13.874; p=0,001). 

Ймовірність розвитку нетипового початку ГКС за умови наявного 

супутнього ЦД 2 типу – середньої сили (φ=+0,29; p<0,05). 

Результати останнього масштабного клінічного дослідження China Acute 

Myocardial Infarction (CAMI) registry із залученням 4450 хворих на STEMI 

свідчать, що ЦД 2 типу є незалежним пре диктором атипового перебігу ІМ 

(OR= 1.112, 95% CI: 1.034–1.196), що призводить, у кінцевому результаті, до 

затримки госпіталізації та відповідного лікування [190]. 

Частка хворих із ознаками ГСН Killip I серед пацієнтів першої групи 

склала 66,6% осіб; Killip IІ – 23,9% осіб та Killip IІІ – 9,5% особи. Супутня АГ 

чинила додатковий тягар на розвиток ГСН. Так, клас СН Killip I серед пацієнтів 

цієї групи був у 55,4% осіб (χ2=1,215; p>0,05), Killip IІ – у 32,1% осіб (χ2=0,922; 

p>0,05) та Killip IІІ – у 12,5% осіб (χ2=0,213; p>0,05). 

Наявний ЦД погіршував прогноз та характеризувався зростанням класу 

ГСН. Зокрема, Killip I серед пацієнтів третьої групи був у 28,6% осіб, (χ2=5,791; 

p<0,05, проти першої групи та χ2=2,124; p>0,05, проти другої групи), Killip IІ – у 

35,7% осіб (χ2=0,922; p>0,05, проти першої групи та χ2=0,874; p>0,05, проти 

другої групи) та Killip IІІ – у 23,8% осіб (χ2=3,896; p<0,05, проти першої групи 

та χ2=2,141; p>0,05, проти другої групи). 

Поєднання АГ із ЦД 2 типу збільшувало кількість хворих на ГКС із 

вищим класом проявів ГСН. Так, у 29,5% пацієнтів четвертої групи 

верифікований Killip I (χ2=11,870; p<0,05, проти першої групи; χ2=6,624; p<0,05, 

проти другої групи, χ2=0,781; p>0,05, проти третьої групи), Killip IІ – у 38,7% 
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осіб (χ2=0,897; p>0,05, проти першої групи, χ2=0,799; p>0,05, проти другої 

групи, χ2=0,486; p>0,05, проти третьої групи) та Killip IІІ – у 31,8% осіб 

(χ2=6,454; p<0,05, проти першої групи, χ2=5,543; p>0,05, проти другої групи, 

χ2=0,243; p>0,05, проти третьої групи). 

Відмічений середньої сили зв’язок між супутніми АГ та ЦД 2 типу в 

хворих на ГКС та розвитком важчого класу ГСН за Killip (φ=+0,24; p<0,05). 

Слід зауважити, що відповідно до нещодавно проведеного кросс-

секційного дослідження, наявність при ІМ супутнього ЦД, а також – куріння та 

високий показник індексу маси тіла (ІМТ), є незалежними предикторами 

важчого класу гострої СН та смертності [191]. 

Ризик небажаних кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE у 

пацієнтів із ГКС склав (117,47 [93,98; 129,74]) балів. Супутня АГ обумовлювала 

тенденцію до зростання ризику на 4,9% (p>0,05). Натомість, наявність ЦД 2 

типу призводила до зростання середніх значень згаданого показника на 14,5%, 

порівняно з пацієнтами першої групи (p<0,05); на 10,1%, порівняно з 

пацієнтами другої групи (p<0,05). Ризик смерті та повторного ІМ був найвищим 

за умови поєднання АГ та ЦД при ГКС: на 20,2% перевищувало значення 

шкали GRACE серед пацієнтів першої групи (p<0,01), на 16,1% - серед 

пацієнтів другої групи (p<0,05) та на 6,2% - серед пацієнтів третьої групи 

(p>0,05). 

Не відмітили вірогідних відмінностей серед груп хворих на ГКС 

стосовно таких чинників серцево-судинного ризику, як куріння (наявне чи 

історія), анамнез попереднього ІМ чи обтяжений кардіоваскулярний анамнез 

(історія ранньої ІХС у родичів, історія раптової серцевої смерті в родичів 

тощо). 

Частка осіб із супутньою ХХН вірогідно була вищою за умови 

супутнього ЦД 2 типу. Виявлена асоціація наявності ХХН та вищого ризику за 

шкалою GRACE у хворих на ГКС у поєднанні з ЦД 2 типу (φ=+0,28; p<0,05). 

Результати проспективного дослідження Malaysian National 

Cardiovascular Disease Database-Percutaneous Coronary Intervention (NCVD-PCI) 
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registry свідчать, що супутня ХХН пов’язана з гіршим прогнозом при STEMI: 

вищим ризиком внутрішньошпитальної смерті (OR: 4.55, 95% CI 3.11–6.65), 

MACE (OR: 3.42, 95% CI 2.39–4.90) та судинних ускладнень (OR: 1.88, 95% CI 

0.95–3.7) [192]. 

Не було вірогідної різниці в середніх значеннях показника індексу маси 

тіла (ІМТ) серед обстежених пацієнтів із ГКС різних груп. Подібно, не 

відрізнялися показники обводу талії (ОТ) (p>0,05). 

За умови доведеного впливу надмірної маси тіла та ожиріння на 

зростання частоти захворюваності на ССЗ та смертності [193, 194], при наявній 

ІХС відмічається так званий «парадокс ожиріння». Так, за даними мета-аналізу 

36 досліджень із залученням пацієнтів, яким була проведена реваскуляризація 

шляхом ЧШКВ чи аорто-коронарного шунтування, ризик загальної смерті (RR= 

2,59; 95% CI 2,09-3,21), серцево-судинної смертності (RR= 2,67; 95% CI 1,63-

4,39) та ІМ (RR= 1,79; 95% CI 1,28-2,50) був вищим серед пацієнтів із низьким 

ІМТ у середній термін спостереження 1,7 років [195]. 

У хворих на ГКС із супутнім ЦД 2 типу відмічали вищі рівні 

прандіальної глюкози та глікозильованого гемоглобіну в крові. Виявлено 

асоціацію вмісту  HbA1c  та вищого ризику за шкалою GRACE у хворих на 

ГКС у поєднанні з ЦД 2 типу (φ=+0,37; p<0,05). 

У одноцентровому обсерваційному дослідженні 549 пацієнтів із ГКС без 

супутнього ЦД 2 типу відмічено, що рівень у крові HbA1c позитивно корелює 

зі шкалою GRACE, які обидва виступають незалежними чинниками МАСЕ 

MACEs (HR 1.030; 95 % CI 1.020–1.040; p<0.001; 3.530; 95 % CI 1.927–

6.466; p<0.001, відповідно) [196]. 

Поєднання ЦД та АГ у хворих на ГКС призводило до вірогідного 

зростання вмісту в сироватці крові креатиніну на 9,9% (p<0,05).  

За даними ретроспективного дослідження пацієнтів із ГКС із National 

Cardiovascular Database Action Registry (NCDR), високий рівень сироваткового 

креатиніну та знижена швидкість клубочкової фільтрації (<60 мл/хв/1,73 м2) 



139 
 

 
 

асоціюється з високим ризиком СН, кардіогенного шоку та кровотеч у 

віддаленому після реваскуляризації періоді [197]. 

Відсутня вірогідна різниця в середніх значеннях вмісту в крові натрію та 

калію серед груп обстежених хворих на ГКС. 

У хворих на ГКС відмічали прояви дисліпідемії, яка проявлялася 

підвищеним вмістом загального холестерину (ЗХС) та холестерину 

ліпопротеїдів низької густини (ХС ЛПНГ), проте, вірогідних відмінностей між 

групами не було (p>0,05). 

Відмічений середньої сили зв’язок між вмістом ХС ЛПНГ у плазмі крові 

хворих на ГКС із супутніми АГ та ЦД 2 типу та ймовірністю мультисудинного 

пошкодження (φ=+0,27; p<0,05). Подібно, встановлено асоціацію між вмістом 

ХС ЛПНГ у плазмі крові хворих на ГКС із супутнім ЦД 2 типу та ймовірністю 

мультисудинного пошкодження (φ=+0,33; p<0,05). 

Відомо, що ХС ЛПНГ – важливий незалежний чинник розвитку 

небажаних кардіоваскулярних подій. За даними мета-аналізу клінічних 

досліджень Cholesterol Treatment Trialists, зниження його концентрації в плазмі 

крові на 1 ммоль/л обумовлює зменшення ризику великих судинних подій, 

щонайменше, на 11 на 1000 осіб у 5 років навіть у осіб низького серцево-

судинного ризику [198]. Більше того, атерогенні форми дисліпідемії призводять 

до погіршення прогнозу навіть у реваскуляризованих пацієнтів із ГКС [199]. 

Із метою оцінки інтенсивності запалення низької інтенсивності при ГКС 

вивчали показники лейкограми. Відмічено, що за умови розвитку ГКС 

відбувається зростання як загальної кількості лейкоцитів, так і їхніх 

субпопуляцій. Зокрема, в хворих на ГКС на момент поступлення середнє 

значення кількості лейкоцитів в 1,5 раза перевищувало показник контрольної 

групи (p<0,001); кількість нейтрофілів у 1,46 раза була вищою від контролю 

(p<0,001). Подібно, зростало число лімфоцитів – у 1,31 раза (p<0,05); середнє 

значення кількості моноцитів у хворих на ГКС у 1,29 раза перевищувало 

подібний показник групи контролю (p<0,05). 
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Аналіз субгруп дослідження показав, що середні значення кількості 

лейкоцитів найвищі за умови супутнього ЦД 2 типу чи його поєднання з АГ – 

на 19,1% у пацієнтів третьої групи (p<0,001) та на 16,5% у пацієнтів четвертої 

групи (p<0,001), порівняно з пацієнтами першої групи. 

Подібно, відмічали більші середні значення показника кількості 

нейтрофілів: за умови супутнього ЦД 2 типу – на 22,2% (p<0,001); за умови 

поєднання ЦД та АГ у хворих на ГКС – на 21,5% (p<0,001), порівняно з 

пацієнтами першої групи. У хворих другої групи (ГКС та АГ) кількість 

нейтрофілів дещо нижча, ніж у пацієнтів першої групи (p<0,05). 

Загальна кількість лімфоцитів у крові хворих на ГКС була вищою за 

умови його розвитку на тлі АГ – на 28,2% (p<0,001); на тлі ЦД – на 8,16% 

(p<0,01); за умови поєднання АГ та ЦД – на 9,4% (p<0,01), порівняно з 

пацієнтами першої групи. 

Вірогідне зростання кількості моноцитів відмічено тільки в хворих на 

ГКС та АГ – на 34,0% (p<0,01), порівняно з пацієнтами першої групи. 

Відмічений середньої сили зв’язок між числом лейкоцитів крові у 

хворих на ГКС із супутнім ЦД 2 типу та мультисудинним пошкодженням 

(φ=+0,33; p<0,05). 

Результати багатонаціонального обсерваційного дослідження Global 

Registry of Acute Coronary Events (GRACE) trial із залученням 8269 пацієнтів із 

ГКС показало, що зростання числа лейкоцитів у крові таких хворих вірогідно 

асоційоване зі зростанням шпитальної смертності (OR 2.8, 95% CI 2.1-3.6) та 

СН (OR 2.7, 95% CI 2.2-3.4). Причому, даний зв’язок відмічений як для хворих 

на STEMI, так і nSTEMI [200]. 

Численні дослідження відмітили зв'язок між підвищеною кількістю 

нейтрофілів у крові хворих на ГКС та гіршим прогнозом як в близькій, так і 

віддаленій перспективі [200]. Відомо, що ці клітини індукують порушення 

кровоплину в судинах, дисфункцію та розрив ендотелію, утворення активних 

форм кисню і, як наслідок, зростання зони некрозу [201].  
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На нашу думку, вищі середні значення кількості лейкоцитів та 

нейтрофілів у хворих на ГКС за умови супутнього ЦД може бути ознакою 

інтенсифікації хронічного запального процесу та предиктором несприятливого 

прогнозу. Ряд клінічних досліджень свідчать, що зростання числа лейкоцитів та 

нейтрофілів у хворих на ЦД 2 типу вірогідно корелює з ризиком розвитку 

діабетичного кетоацидозу, кетозу та макроальбумінурії [202, 203]. 

Відомо, що зростання кількості лімфоцитів відіграє ключову роль у 

запальній відповіді на різних стадіях атеросклеротичного процесу [204]. Проте, 

результати ряду клінічних досліджень свідчать, що низький вміст лімфоцитів у 

крові хворих на ГКС має вплив на несприятливий прогноз [205, 206]. 

Із метою додаткового аналізу показників лейкограми проводили 

обчислення ряду лейкоцитарних індексів: індексу співвідношення нейтрофілів 

до моноцитів (ІСНМ), індексу співвідношення лімфоцитів до моноцитів 

(ІСЛМ), індексу співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів (ІСНЛ) та індексу 

співвідношення нейтрофілів до моноцитів та лімфоцитів (ІСН/ЛМ). 

Встановлено, що показник ІСНМ у хворих на ГКС перевищував 

контрольні значення на 26,3% (p<0,05). Подібно, значення ІСНЛ було вищим на 

22,2% (p<0,05). Натомість показники ІСЛМ та ІСН/ЛМ вірогідно не 

відрізнялися між собою (p>0,05). 

Рядом досліджень підтверджений зв'язок ІСНМ із несприятливим 

прогнозом при ГКС, а також ступенем пошкодження міокарда, рівнем 

біомаркерів міокардіального некрозу та СРП [207]. Подібно, вищі значення 

показника ІСНЛ пов’язані з вищим ризиком кардіоваскулярної смерті, 

незалежно від виду ГКС [208]. 

Слід зауважити, що супутні АГ, ЦД чи їхнє поєднання в хворих на ГКС 

вірогідного впливу на згадані лейкоцитарні індекси не чинили. 

Розвиток ГКС призводив до зростання вмісту в крові С-реактивного 

протеїну (СРП), середні значення якого були найвищими за умови супутнього 

ЦД: на 12,5% перевищувало його вміст у крові пацієнтів із ГКС без супутніх 

недуг (p<0,05) та на 10,6% - при ГКС та АГ (p<0,05). Найвищими рівні СРП 
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були в хворих на ГКС та з супутніми АГ і ЦД 2 типу: на 15,8% було вищим за 

подібні значення в першій групі та на 13,9% - у другій групі обстеження 

(p<0,05). 

Встановлений середньої сили зв’язок між рівнем СРП та кількістю 

лейкоцитів у хворих на ГКС та ЦД (r=0,41; p<0,05); а також – у хворих на ГКС 

із супутніми АГ та ЦД (r=0,43; p<0,05). 

Відмічено асоціацію між вмістом СРП у крові хворих на ГКС із 

супутнім ЦД 2 типу та ймовірністю мультисудинного пошкодження (φ=+0,37; 

p<0,05). 

Результати нещодавно проведеного дослідження Vascular Inflammation 

Suppression to Treat Acute Coronary Syndromes for 16 Weeks (VISTA-16) 

trial свідчать, що високі початкові та в віддаленому періоді рівні в крові СРП у 

хворих на ГКС асоціюються з високим ризиком головних кардіоваскулярних 

подій, незалежно від базового лікування (HR, 1.36 [95% CI, 1.13-

1.63]; P = 0.001) [209]. 

При аналізі елементів ЕКГ  встановлено, що в хворих на ГКС та 

супутню АГ відмічається подовжена тривалість інтервалу QT: на 9,8%, 

порівняно з групою пацієнтів без АГ (p<0,05). 

Відомо, що зростання тривалості інтервалу QT призводить до 

збільшення ризику шлуночкових порушень ритму, у тому числі – фатальних 

[210]. Більше того, подовжений QT – вагомий предиктор смертності, незалежно 

від супу путніх недуг [211]. 

При проведенні трансторакальної ЕхоКГ у хворих на ГКС відмітили 

вищі середні значення показників кінцево-систолічного розміру (КСР) та 

кінцево-діастолічного розміру (КДР) лівого шлуночка за умови наявності 

супутнього ЦД 2типу. Так, значення КСР у хворих на ГКС та ЦД на 10,8% 

перевищувало подібні показники в першій групі (p<0,05). Відповідно, за умови 

виникнення ГКС на тлі АГ та ЦД – на 9,5% (p<0,05). Подібно, значення КДР у 

хворих на ГКС та ЦД на 8,6% перевищувало подібні показники в першій групі 

(p<0,05), а за умови виникнення ГКС на тлі АГ та ЦД – на 9,4% (p<0,05). 
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Супутня АГ у хворих на ГКС чи її поєднання з ЦД 2 типу призводило до 

зростання показників товщини міжшлуночкової перетинки (ТМШП) та задньої 

стінки лівого шлуночка (ТЗСЛШ). Так, середні значення ТМШП у хворих 

другої групи на 9,5% перевищували аналогічний показник у хворих першої 

групи, а в хворих четвертої – на 10,2% (p<0,05). Подібно, показник ТЗСЛШ у 

хворих другої групи на 11,7% був вищим, порівняно з першою групою (p<0,05), 

а в четвертій – на 13,8% (p<0,05). 

Відповідним чином, індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) 

був вищим у пацієнтів із супутньою АГ. Так, у хворих другої групи він 

перевищував подібний показник першої групи на 20,1% (p<0,05); у хворих 

четвертої групи – на 21,4% (p<0,05). 

Відомо, що гіпертрофія лівого шлуночка в хворих на АГ обумовлює 

зростання ризику небажаних кардіоваскулярних подій у 20 разів [214]. 

Відмічено, що ризик смерті чи нефатальних ускладнень зростає при збільшенні 

ІММЛШ у 2-4 раза в хворих на стабільну ІХС чи ІМ [215]. 

Наявність ЦД у хворих на ГКС призводила до більш виразного 

зниження фракції викиду (ФВ) лівого шлуночка, порівняно з першою групою, у 

хворих третьої групи – на 13,9% (p<0,05); у хворих четвертої групи – на 11,1% 

(p<0,05).  

У хворих на ГКС, який виник на тлі ЦД та АГ, спостерігали середньої 

сили прямий кореляційний зв'язок між ФВ ЛШ та вмістом креатиніну в плазмі 

крові (r=0,41; p<0,05), зворотний – між ФВ ЛШ та тривалістю комплексу QRS 

(rs=0,39; p<0,05). 

Дані ретроспективного обсерваційного дослідження, проведеного в 

Іспанії з залученням 6208 пацієнтів із ГКС, свідчать, що низька ФВ лівого 

шлуночка при поступленні – вагомий чинник ризику повторних госпіталізацій 

та смертності [212]. Подібно, результати проспективного дослідження Acute 

Coronary Syndrome Israeli Survey показали, низька ФВ у хворих на ГКС при 

поступленні в стаціонар – строгий предиктор смертності, а за умови збереженої 

ФВ прогноз залежить від супутніх недуг [213]. 
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Встановлено, що за умови мультисудинного пошкодження при ГКС 

відбуваються найбільш значущі зміни структурно-функціонального стану 

міокарда, що характеризується збільшенням розмірів лівого передсердя, 

середніх значень КДО, КСО, КДР та КСР. Водночас, у хворих на ГКС із 

багатосудинним пошкодженням відмічена найнижча ФВ ЛШ – (44,88±1,99)%. 

Відмічений середньої сили прямий зв’язок між вмістом тропоніну І та 

рівнями СРП у хворих на ГКС та ЦД 2 типу (rs=0,41; p<0,05) та в хворих на 

ГКС на тлі АГ і ЦД (rs=0,47; p<0,05). 

Вміст у крові хворих на ГКС NT-pro-BNP був вищим за референтні 

значення, проте середні значення його вірогідно не відрізнялися між собою 

серед груп обстежених пацієнтів (p>0,05). 

Кореляційний аналіз виявив прямий зв’язок рівня NTproBNP  із класом 

ГСН за Killip (φ=+0,35; р<0,05) у хворих на ГКС. Відмічено асоціацію між 

вмістом NTproBNP у крові хворих на ГКС із супутнім ЦД 2 типу та 

мультисудинним пошкодженням (φ=+0,25; p<0,05). 

Відомо, що натрій-уретичні пептиди продукуються, головним чином, в 

передсердях унаслідок напруження стінок міокарда [216]. BNP та NT-proBNP 

мають тенденцію до зростання у жінок та зменшення у осіб із надмірною 

вагою; їхній вміст також підвищується з віком, при тахікардіях, перевантаженні 

міокарда, ішемії міокарда, гіпоксемії, нирковій дисфункції, цирозі печінки, 

сепсисі та інфекціях тощо [216].  

Незважаючи на результати дослідження PEACE, у якому рівні BNP та 

NT-proBNP у крові хворих на ІХС не показали вірогідного впливу на прогноз 

[217], сучасна доказова база свідчить, що зростання їхнього вмісту в плазмі 

асоціюється з високим ризиком несприятливих кардіоваскулярних подій. Так, 

мета-аналіз 11 досліджень показав вагоме значення вмісту в крові NT-proBNP у 

загальній популяції: його збільшення обумовлює зростання загальної 

смертності (HR=2,44; 95% CI 2,11-2,83),  серцево-судинної смертності 

(HR=3,77;  95% CI 2,85-5,00)  та смерті внаслідок ІХС (HR=2,35; 95% CI 1,45-

3,82) [218]. 
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Якість життя (ЯЖ) хворих на ГКС, визначена за допомогою 

опитувальника EQ-5D-5L була низькою, що проявлялося проблемами з 

рухливістю, самообслуговуванням, болем/дискомфортом, низькою побутовою 

активністю та різного ступеня проявами тривожності чи депресії.  Відмінностей 

у ЯЖ між групами обстежених хворих не виявлено. 

За даними візуалізаційної шкали опитувальника EQ-5D-5L встановлено, 

що супутні АГ чи ЦД 2 типу, а також їхнє поєднання в хворих на ГКС, 

вірогідно зменшували ЯЖ. Так, даний показник в пацієнтів другої групи був на 

18,1% нижчим, ніж у хворих першої групи  (p<0,05). Подібно, у третій групі 

показник відчуття стану здоров’я був нижчим на 21,8%, порівняно з першою 

групою (p<0,01), а в четвертій групі – на 20,0%, порівняно з першою групою 

(p<0,05). 

Систематизований огляд та мета-аналіз клінічних досліджень із п’яти 

баз даних показав, що ЯЖ хворих на ГКС є низькою, прогностично впливає на 

наслідки та залежить від вибору тактики лікування [219]. 

При проведенні мультиваріаційного аналізу впливу різних чинників 

кардіоваскулярного ризику та ознак ГКС на ймовірність багатосудинного 

пошкодження за даними КАГ нами встановлено, що головними ознаками 

ризику та прояву були: зростання віку (HR=1,027 (95% CI, 1,011-1,051; 

p<0,001)) супутні АГ (HR=2,431 (95% CI, 1,497-4,145; p<0,001)) чи ЦД 2 типу 

(HR=2,756 (95% CI, 1,568-4,287; p<0,001)), вміст у крові HbA1c (HR=5,451 (95% 

CI, 2,998-9,718; p<0,001)) чи NT-pro-BNP (HR=1,247 (95% CI, 1,063-1,489; 

p=0,01)), а також – вищий бал за шкалою GRACE (HR=1,049 (95% CI, 1,031-

1,055; p<0,001)). 

Із метою вивчення ефективності досліджуваного ліку обстежені 

пацієнти були розділені на наступні групи: перша група – 42 хворі на ГКС без 

есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ) та цукрового діабету (ЦД) 2 типу:  20 

пацієнтів (1а підгрупа) отримували терапію, відповідну настановам (ТВН), 22 

пацієнта (1б підгрупа) у додаток до ТВН призначали триметазидин у дозі по 35 

мг двічі в день; друга група – 56 пацієнтів із ГКС та супутньою АГ: 27 пацієнтів 
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(2а підгрупа) отримували ТВН, 29 пацієнтів (2б підгрупа) – додатково 

триметазидин; третя група – 42 хворих на ГКС та супутній ЦД 2 типу: 22 

пацієнти (3а підгрупа) отримували ТВН, 20 пацієнтів (3б підгрупа) – додатково 

триметазидин; четверта група – 44 пацієнти із ГКС та супутніми АГ і ЦД 2 

типу: 21 пацієнт (4а підгрупа) отримував ТВН, 23 пацієнти (4б підгрупа) – 

додатково триметазидин. Усім хворим на ГКС із стійким підйомом сегменту ST 

була проведена ургентна реваскуляризація шляхом черезшкірного коронарного 

втручання. Між хворими всіх груп не було вірогідних відмінностей у вікових, 

гендерних, нозологічних аспектах тощо. Обстеження проводилося на 7-й та 28-

й дні лікування. 

На момент обстеження на 7 день в усіх групах спостерігали зменшення 

проявів больового синдрому, проте, найбільш виразніше – за умови 

додаткового призначення триметазидину. Так, зменшення болю/дискомфорту в 

1а групі відбулося на 50,0%, а в 1б – на 81,9% (χ2=4,887; p<0,05). Подібно, 

динаміка згаданого синдрому в 2а групі склала 51,9%, а 2б – 79,4% % (χ2=4,531; 

p<0,05). Менш виразним було зменшення больового синдрому за умови 

наявності супутнього ЦД (що, ймовірно, пов’язане з більшою часткою пацієнтів 

із багато судинним пошкодженням). Так, динаміка згаданої ознаки в 3а групі 

склала 40,9%, а в 3б – 45,0%, без вірогідної відмінності при додатковому 

призначенні триметазидину (χ2=1,222; p>0,05); у 4а – на 33,4%, а в 4б – на 

47,6% (χ2=2,355; p>0,05). 

У процесі лікування зменшувалися прояви загальної слабкості, проте, 

без вірогідної відмінності між обраними лікувальними стратегіями.  

Додаткове призначення триметазидину в плані зменшення проявів 

больового синдрому більш ефективне в пацієнтів із ГКС та його поєднання з 

АГ: OR=0,13 (95 СІ; 0,03-0,89, p<0,05) і OR=0,11 (95 СІ; 0,04-0,97, p<0,05), 

відповідно (рис. 4.1). У хворих на ГКС на тлі ЦД 2 типу дана динаміка була 

невірогідною OR=0,38 (95 СІ; 0,06-2,21, p>0,05). Подібно – при розвитку ГКС 

на тлі АГ та ЦД (OR=0,19 (95 СІ; 0,02-1,89, p>0,05)). 
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Додаткове призначення триметазидину до ТВН призводило до 

виразнішого зменшення потреби в короткодіючих нітратах. Так, у хворих 1б 

групи середня кількість спожитих за добу таблеток нітрогліцерину зменшилася 

на 57,5% уже на 7 день спостереження (p<0,01), а на 28 день – на 73,8% 

(p<0,001). Натомість, серед пацієнтів 1а групи дана динаміка була: на 34,8% та 

71,7%, відповідно (p<0,001). У хворих 2б групи середня кількість спожитих за 

добу таблеток нітрогліцерину зменшилася на 42,7% на 7 день спостереження 

(p<0,01), а на 28 день – на 71,5% (p<0,001). А серед пацієнтів 2а групи дана 

динаміка була: на 36,5% та 70,5%, відповідно (p<0,001). У пацієнтів 3б групи 

середня кількість спожитих за добу таблеток нітрогліцерину зменшилася на 

46,9% на 7 день спостереження (p<0,01), а на 28 день – на 75,2% (p<0,001). 

Серед пацієнтів 2а групи дана динаміка була: на 35,8% та 70,9%, відповідно 

(p<0,001). Середня кількість спожитих за добу таблеток нітрогліцерину в 

пацієнтів 4б групи зменшилася на 41,7% на 7 день спостереження (p<0,01), а на 

28 день – на 71,7% (p<0,001). Серед пацієнтів 2а групи дана динаміка була: на 

36,2% та 70,4%, відповідно (p<0,001). 

Подібні результати отримані при проведенні post-hoc аналізу клінічного 

дослідження CHOICE-2, в якому додаткове до бета-адреноблокаторів 

призначення триметазидину в хворих на стабільну стенокардію зменшувало 

частоту появи загрудинного болю та кількість таблеток нітрогліцерину, 

порівняно з самостійним вживанням бета-адреноблокаторів [220]. 

У процесі лікування середні значення індексу маси тіла (ІМТ) не зазнали 

вірогідних змін ні на 7 день спостереження, ні на 28 день спостереження в усіх 

групах обстежених хворих на ГКС (p>0,05). Подібно, не спостерігали вірогідної 

динаміки середніх значень обводу талії (ОТ) в жодній із груп обстеження як на 

7 день, так і на 28 день (p>0,05).  

У процесі проведеного лікування (на 28 день спостереження) відмітили 

зменшення проявів стресової (під час ГКС) гіперглікемії. Зокрема, в пацієнтів 

1а групи – на 9,39%, 1б  групи – на 11,35% (p>0,05). Подібною виявилася 

тенденція серед хворих на ГКС та АГ: на 7,73% – у 2а групі та на 10,89 % – у 2б 
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групі (p>0,05). Більш виразним зменшення вмісту глюкози відбулося в групі 

пацієнтів із супутнім ЦД 2типу, очевидно, за рахунок призначеної 

цукрознижуючої терапії. Так, динаміка згаданого показника в 3а групі склала 

12,04% (p<0,05), а 3б групі (додаткове вживання триметазидину) – 22,36% 

(p<0,01). Подібно, зменшення глюкози в 4а групі було – 12,73% (p<0,05), а в 4б 

групі – 23,67% (p<0,01). 

Упродовж останніх років отримані численні дані, які свідчать, що 

гіперглікемія при ГКС, незалежно від наявності чи відсутності супутнього ЦД, 

обумовлює гірший прогноз. Зокрема, проведене в провінції Жирона (Іспанія) 

обсерваційне дослідження 662 хворих на ІМ показало, що збільшення 

концентрації глюкози понад 6,67 ммоль/ призводить до зростання вчетверо 

смертності в 28-денний період [221]. Подібно, результати проспективного 

дослідження 2127 хворих на ГКС, які були стратифіковані поквартильно до 

рівнів глюкози крові, відмітили зв’язок гіперглікемії з дисфункцією лівого 

шлуночка та внутрішньошнпитальною смертністю [222]. 

Результати нашого дослідження свідчать, що додатковий прийом 

триметазидину в хворих на ГКС та супутній ЦД 2 типу чинить потенціюючий 

вплив стосовного зниження вмісту глюкози в плазмі крові: OR=0,134 (95% CI; 

0,035-0,578, p<0,05), а також в групі хворих на ГКС за умови супутніх АГ та 

ЦД: OR=0,118 (95% CI; 0,027-0,541, p<0,05). 

За даними нещодавно проведеного відкритого проспективного 

дослідження 737 хворих на стенокардію напруження та супутній ЦД 2 типу, 

використання триметазидину покращує метаболізм глюкози: зменшує рівні 

прандіальної глюкози в плазмі крові, рівні HbA1c та знижує жорсткість 

артеріальної стінки [223]. 

На противагу, у нашому дослідженні не відмітили вірогідного зниження 

вмісту в крові HbA1c в першій та другій групі обстежених хворих на ГКС 

(p>0,05). Натомість, у пацієнтів із супутнім ЦД 2 типу даний показник 

вірогідно зменшувався (за рахунок цукрознижувальної терапії): у 3а групі – на 
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12,05%, в 3б групі – на 13,81% (p<0,05); у 4а групі – на 12,78%, в 4б групі – на 

16,56% (p<0,05). 

Не відмітили вірогідних змін стосовно динамки рівнів у крові сечовини 

та креатиніну в жодній із обстежених груп пацієнтів із ГКС ні під впливом 

ТВН, ні при додатковому призначенні триметазидину (p>0,05). Подібно, не 

спостерігали вірогідної динаміки вмісту в сироватці крові хворих на ГКС 

основних мікроелементів – натрію та калію, не залежно від призначеної терапії 

(p>0,05). 

У процесі проведеного лікування в усіх групах обстеженнях відмітили 

зменшення середніх значень вміст у плазмі крові ЗХС. Зокрема, середній вміст 

у крові ЗХС у хворих 1а групи зменшився на -17,08%, а в хворих 1б групи – на 

17,00% (p<0,01); у хворих 2а групи – на 17,39%, 2б групи – на 18,83% (p<0,01); 

у хворих 3а групи – на 20,49%, 3б групи – на 20,42% (p<0,01); у хворих 4а 

групи – на 18,81%, 4б групи – на 17,84% (p<0,01).  

Не спостерігали будь-якого адитивного впливу триметазидину по 

динаміку ЗХС (p>0,05). 

Відмітили суттєвий прогрес у динаміці зменшення рівнів у крові ХС 

ЛПНГ: у хворих 1а групи – на 22,14% (p<0,01), у хворих 1б групи – на 30,82% 

(p<0,001); у пацієнтів 2а групи – на 24,28% (p<0,01), у пацієнтів 2б групи – на 

33,22% (p<0,001); у пацієнтів 3а групи – на 24,28% (p<0,01), у пацієнтів 3б 

групи – на 32,99% (p<0,001); у хворих 4а групи – на 25,70% (p<0,01), у 

пацієнтів 3б групи – на 30,79% (p<0,001). Триметазидин показав свою 

ефективність стосовно ймовірного потенціювання дії статинів по зменшенню 

рівнів ХС ЛПНГ у крові. Так, на 28 день терапії 18 (81,8%) пацієнтів 1б групи 

досягнули цільових значень даного показника менше 1,4 ммоль/л (як хворі 

дуже високого кардіоваскулярного ризику), проти 10 (50,0%) пацієнтів 1а групи 

(χ2=4,733; p<0,05). Подібно, серед хворих 2б групи – у 22 (75,7%) осіб, проти 16 

(59,3%)  (χ2=0,906; p>0,05). Серед когорти пацієнтів 3б групи 15 (75,0%) 

досягнули цільових значень у крові ХС ЛПНГ, проти 10 (45,5%) пацієнтів 3а 

групи (χ2=3,755; p<0,05). У 4б групі обстеження в 18 (78,3%) хворих досягнуті 
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цільові значення даного показника, проти 11 (52,4%) пацієнтів 4а групи 

(χ2=3,272; p<0,05).  

У процесі лікування не відмічали вірогідних змін середніх значень 

вмісту в крові ХС ЛПВГ серед усіх обстежених хворих на ГКС (p>0,05). 

Подібно, вірогідно не змінювались рівні ТГ у плазмі обстежених хворих, 

незалежно від призначених лікувальних стратегій (p>0,05). 

Тож, ефективність додаткового призначення триметазидину стосовно 

досягнення цільових значень ХС ЛПНГ у плазмі крові була (рис. 4.4): OR=0,222 

(95% CI; 0,055-0,895) у хворих на ГКС; OR=0,463 (95% CI; 0,147-1,455) у 

хворих на ГКС та супутню АГ; OR=0,278 (95% CI; 0,075-0,981) у хворих на 

ГКС та супутній ЦД 2 типу; OR=0,306 (95% CI; 0,082-0,997) у хворих на ГКС та 

супутні АГ і ЦД. 

Мета-аналіз досліджень із баз даних PubMed, EMBASE та Cochrane 

databases, проведений за останні десять років, показав, що призначення 

триметиазидину  в хворих на коронарну хворобу та ЦД 2 типу вірогідно 

зменшує рівні глюкози в крові (SMD= −0.43, 95%CI: −0.70, −0.17, p= 0.001), 

титри глікозильованого гемоглобіну (WMD= −0.59, 95%CI: −0.95, −0.24, p= 

0.001), вмісту плазмі ЗХС (WMD= −20.36, 95%CI: −39.80, −0.92, p= 0.04), ХС 

ЛПНГ (WMD= −20.12, 95%CI: −32,95, −7.30, p= 0.002) та випадки ішемії 

міокарда (SMD= −0.84, 95%CI: −1.50, −0.18, p= 0.01) без суттєвого впливу на 

рівень ТГ [224]. 

Досліджували вплив лікувальних стратегій на динаміку показників 

лейкограми на 7-й та 28-й дні обстеження.  

Відмітили зменшення кількості лейкоцитів в усіх групах обстеження, 

починаючи з сьомого дня. Так, даний показник у пацієнтів 1а групи зменшився 

на 25,3% – на 7-й день спостереження; на 29,3% – на 28-й день (p<0,01). Більш 

виразнішою динаміка зменшення лейкоцитів була в 1б групі: на 29,0% на 7-й 

день (p<0,01)  та на 35,5% на 28-й день (p<0,001). У хворих 2а групи динаміка 

згаданого показника була наступною: на 20,1% (7-й день) та на 26,7% (28-й 
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день) (p<0,01). За умови додаткового призначення триметазидину – на 27,0% 

(p<0,01) та 33,8%, відповідно (p<0,001). 

Зменшення кількості лейкоцитів в крові хворих 3а групи склало: на 

33,4% (7-й день) (p<0,01) та на 42,1% (28-й день) (p<0,001), а в хворих 3б групи: 

на 33,4% (7-й день) та на 42,1% (28-й день) (p<0,001). У хворих 4а групи дана 

динаміка склала: -30,0% – на 7-й день спостереження (p<0,01); -39,9% – на 28-й 

день спостереження (p<0,001); у хворих 4б групи: -33,6% – на 7-й день 

спостереження (p<0,001); -46,4% – на 28-й день спостереження (p<0,001). 

Таким чином, додаткове призначення триметазидину чинить більш 

виразний вплив на внормування кількості лейкоцитів у крові хворих на ГКС. 

Середні значення показника кількості нейтрофілів у крові хворих 1а 

групи зменшилися в динаці на 7-й та 28-й дні спостереження на: 20,8% та 

35,8% (p<0,01), відповідно; більш виразно – у хворих 1б групи: на 23,3% 

(p<0,01) та на 43,8% (p<0,001), відповідно. У пацієнтів 2а групи динаміка 

згаданого показника була наступною: -7,0% (p<0,05) та -26,9% (p<0,01), 

відповідно, а в пацієнтів 2б групи: -13,4% (p<0,01) та -34,5% (p<0,001), 

відповідно. 

У обстежених хворих 3а групи вміст у крові нейтрофілів зменшилась на 

20,8% на 7-й день (p<0,01) та на 35,8% на 28-й день спостереження (p<0,001); за 

умови додаткового призначення триметазидину (3б група) – на 28,1% (p<0,01) 

та на 52,7% (p<0,001), відповідно. Динаміка згаданого показника в хворих 4а 

групи склала: -24,8% (p<0,01) та -44,8% (p<0,001), відповідно; у пацієнтів 4б 

групи: -28,2% (p<0,01) та -52,5% (p<0,001), відповідно. 

Тож, додаткове призначення триметазидину чинить більш виразний 

вплив на зменшення числа в крові нейтрофілів на 28-й день спостереження.  

Не відмітили вірогідної динаміки щодо змін середніх значень вмісту в 

крові лімфоцитів та моноцитів у жодній із обстежених груп хворих на ГКС.  

Подібні результати отримані в рандомізованому подвійному сліпому 

дослідженню по вивченню ефективності триметазидину в хворих після 

проведення аорто-коронарного шунтування. Відмічено, що додаткове 
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призначення даного ліку в добовій дозі 70 мг обумовлює вірогідне зменшення в 

крові числа лейкоцитів та нейтрофілів, порівняно з групою плацебо [225]. 

Досліджували динаміку основних лейкоцитарних індексів під впливом 

різних терапевтичних стратегій. У процесі лікування спостерігали зменшення 

середніх значень показника індексу співвідношення нейтрофілів до моноцитів 

(ІСНМ), причому, без вірогідної різниці між групами обстеження (p>0,05). Так, 

у хворих 1а групи даний показник зменшився на 22,5% на 7-й день 

спостереження (p<0,05) та на 34,6% на 28-й день спостереження (p<0,01); у 1б 

групі – на 29,2% (p<0,01) та на 42,6% (p<0,001), відповідно. У пацієнтів 2а 

групи – на 13,5% на сьомий день (p>0,05) та на 25,9% на двадцять восьмий день 

(p<0,05); у пацієнтів 2б групи – на 18,2% та на 24,4%, відповідно (p<0,05). 

Динаміка згаданого показника в 3а групі склала: -16,1% та -22,7%, відповідно 

(p<0,05), а в 3б групі: -15,2% та -21,8% (p<0,05). Подібно зменшувався ІСНМ у 

когорті хворих 4а групи: на 15,1% на 7-й день спостереження (p<0,05) та на 

20,8% на 28-й день (p<0,05); у когорті пацієнтів 4б групи: на 15,6% та на  

21,0%, відповідно (p<0,05).  

Динаміка середніх значень індексу співвідношення лімфоцитів до 

моноцитів (ІСЛМ) виявилася невірогідною (p>0,05). 

У процесі проведеного лікування зменшувалися середні значення 

індексу співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів (ІСНЛ), незалежно від 

використаних терапевтичних стратегій. Зокрема, у 1а групі даний показник 

зменшився на 19,6% на 7-й день, на 21,7% на 28-й день (p<0,01); у 1б групі – на 

17,9% та на 19,7% , відповідно (p<0,01). Серед пацієнтів 2а групи ІСНЛ 

зменшився на 15,4% (7-й день) та на 20,9% (28-й день) (p<0,01); 2б групи – на 

17,1% та на 21,9%, відповідно (p<0,01). У когорті хворих 3а динаміка показника 

була наступною: -9,5% та -14,4%, відповідно (p<0,05); 3б групи: -9,6% та -

12,3%, відповідно (p<0,05). ІСНЛ у пацієнтів 4а групи зменшувався на 13,8% 

(7-й день) та на 13,5% (28-й день) (p<0,05); 4б групи – на 15,2% та на 14,9%, 

відповідно (p<0,05).  
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Не відмічено вірогідної різниці в зменшенні значень індексу 

співвідношення нейтрофілів до мононуклеарів (ІСН/ЛМ) у обстежених хворих 

на ГКС. 

В усіх обстежених групах хворих на ГКС відмічали зменшення вмісту 

СРП у крові, проте, більш виразніше – за умови додаткового прийому 

триметазидину. Так, середні значення згаданого показника зменшувалися в 1а 

групі на 20,08% (p<0,05), а в 1б групі – на 31,27% (p<0,01). Подібною була 

динаміка в 2а групі – на 21,10% (p<0,05), а в 2б групі – на 33,64% (p<0,01). Рівні 

СРП у хворих 3а групи наприкінці спостереження зменшилися на 25,39% 

(p<0,05), а в хворих 3б групи – на 35,87% (p<0,01); серед пацієнтів 4а групи – на 

21,24% (p<0,05), а серед хворих 4б групи – на 38,89% (p<0,01). 

Шляхом покрокового аналізу відмічено, що серед пацієнтів групи ТВН 

наприкінці лікування у 50 (55,5%) осіб досягнуто референтних значень СРП, 

проти 80 (85,1%) в групі додаткового призначення триметазидину: (OR=0,219 

95% CI; 0,108-0,448; p<0,05). 

Подібні результати отримані в дослідженні з залученням хворих на 

стабільну ІХС, у якому тривале (упродовж трьох – шести місяців) використання 

триметазидину призводило по збільшення толерантності до фізичного 

навантаження та зменшення концентрації в крові СРП [226]. Натомість, 

результати нещодавно проведеного іншого невеликого порівняльного 

клінічного дослідження по вивченню ефективності ранолазину та 

триметазидину в хворих на стабільну стенокардію свідчать про зменшення 

вмісту СРП та інших маркерів запалення в крові тільки під впливом ранолазину 

[227]. 

Відповідно до протоколу дослідження на візиті 28-го дня вивчали 

параметри ЕхоКГ, порівняно з вихідними даними, у хворих на ГКС. 

Наприкінці спостереження відмічено вірогідне зростання середніх 

значень показника фракції викиду (ФВ) лівого шлуночка в усіх групах 

обстеження. Зокрема, в 1а групі – на 6,46%, порівняно з візитом включення 

(p<0,05); у хворих 1б групи – на 6,99% (p<0,05). У хворих 2а групи зростання 
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ФВ склало 5,56% (p<0,05); у хворих 2б групи – 6,16% (p<0,05). Збільшення 

згаданого показника в хворих 3а групи було більш виразним – на 10,18% 

(p<0,01); у пацієнтів 3б групи – на 9,44% (p<0,01), а в пацієнтів 4а групи – на 

8,22% (p<0,01); 4б групи – на 7,88% (p<0,01). Слід зауважити, що не виявили 

вірогідної різниці в динаміці ФВ ЛШ залежно від різних терапевтичних 

стратегій (p>0,05). 

В усіх групах обстежених хворих на ГКС відмічали зменшення середніх 

значень показника кінцевого діастолічного розміру лівого шлуночка (КДР). 

Так, у пацієнтів 1а групи даний параметр зменшився на 4,7% (р<0,05), у 

пацієнтів 1б групи – на 5,6% (р<0,05); у хворих 2а групи – на 7,1% (р<0,05), а в 

хворих 2б групи – на 6,8% (р<0,05). Відповідно, значення КДР у хворих 3а 

групи зменшилися на 9,8% (р<0,05), а в хворих 3б групи – на 10,6% (р<0,05); у 

пацієнтів 4а групи – на 11,1% (р<0,05), а в хворих 4б групи – на 10,8% (р<0,05). 

Не відмічено вірогідної різниці в динаміці зазначеного показника залежно від 

різних терапевтичних стратегій (p>0,05). 

Спостерігали також зменшення середніх значень кінцевого систолічного 

розміру (КСР) лівого шлуночка, причому, без вірогідної різниці щодо різних 

медикаментозних тактик лікування. Так, у хворих 1а групи КСР зменшився на 

7,8% (р<0,05), у пацієнтів 1б групи – на 7,5% (р<0,05); у хворих 2а групи – на 

8,6% (р<0,05), а в хворих 2б групи – на 8,5% (р<0,05). Відповідно, значення 

КДР у хворих 3а групи зменшилися на 10,6% (р<0,05), а в хворих 3б групи – на 

10,8% (р<0,05); у пацієнтів 4а групи – на 11,7% (р<0,05), а в хворих 4б групи – 

на 12,6% (р<0,05). 

Не було різниці щодо динаміки інших досліджуваних показників ЕхоКГ: 

розміру лівого передсердя та товщини міжшлуночкової перетинки чи задньої 

стінки лівого шлуночка (p>0,05). 

Мета-аналіз 17 клінічних досліджень показав, що триметазидин виразно 

підвищує ФВ лівого шлуночка в хворих із синдромом СН ішемічного ґенезу 

(WMD, 7.49%; 95% CI, 6.26-8.71; p<0.01) [228]. 
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У процесі лікування (станом на 28-й день спостереження) в усіх групах 

обстежених хворих зменшилися середні значення вмісту тропоніну І в крові, 

без суттєвих відмінностей у лікувальних стратегіях. Зокрема, у пацієнтів 1а 

групи даний показник зменшився на 93,94% (p<0,001), а пацієнтів 1б групи – на 

93,81% (p<0,001); у хворих 2а групи – на 94,25% (p<0,001), а в хворих 2б групи 

– на 94,58% (p<0,001). Подібно, в когорті пацієнтів 3а групи динаміка даного 

показника склала: -94,11% (p<0,001), а в хворих 3б групи -94,48% (p<0,001). 

Відповідно, в когорті пацієнтів 4а групи зменшення рівнів тропоніну І було: 

94,08% (p<0,001), а в хворих 4б групи - 94,61% (p<0,001). 

Стосовно динаміки рівнів у крові NT-pro-BNP, то більш виразне 

зменшення відбувалося за умови додаткового призначення триметазидину 

(p<0,05). Так, у хворих 1а групи вміст NT-pro-BNP зменшувався на 24,45% 

(p<0,01),а в хворих 1б групи – на 34,17% (p<0,001). Подібні зміни відмічалися 

серед пацієнтів 2а та 2б групи: на 27,61% (p<0,01) та на 36,62% (p<0,001), 

відповідно. У когорті хворих на ГКС 3а групи титри згаданого показника в 

динамці зменшувалися на 26,38% (p<0,01), 3б групи – на 36,03% (p<0,001); у 

когорті пацієнтів 4а групи – на 20,89% (p<0,01), а в пацієнтів 4б групи – на 

35,48% (p<0,001). 

Додаткове призначення триметазидину чинить адитивний сприятливий 

ефект щодо зменшення рівнів в сироватці крові NT-pro-BNP. Ефективність 

додаткового призначення триметазидину щодо зменшення вмісту NT-pro-BNP 

в крові обстежених хворих була: OR=0,150 (95% CI; 0,027-0,827)  – при ГКС; 

OR=0,281 (95% CI; 0,087-0,908) – при ГКС та супутній АГ; OR=0,133 (95% CI; 

0,025-0,719)  – при ГКС та ЦД; OR=0,232 (95% CI; 0,058-0,918) – при ГКС та 

супутніх АГ і ЦД 2 типу. 

Нещодавно проведене експериментальне дослідження на моделі СН при 

дилатаційній кардіоміопатії в щурів відмітило ефективність триметазидину як 

самостійно, так і в комбінації з периндоприлом щодо зменшення вмісту в крові 

рівнів NT-pro-BNP [229]. У хворих із СН використання даного ліку в додаток до 
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стандартного лікування згаданого синдрому вірогідно зменшує вміст NT-pro-

BNP у крові [230]. 

У процесі лікування на 28-й день спостереження, порівняно з візитом 

включення, відмітили вірогідне зростання показника ЯЖ за візуалізаційною 

шкалою в усіх групах обстеження, проте, біль виразніше – при додатковому 

призначенні триметазидину. Так, у хворих 1а групи даний показник зростав на 

16,7% (p<0,01), а при додатковому призначенні триметазидину – на 29,1% 

(p<0,001): різниця в ефективності склала 12,4% (p<0,05). У хворих 2а групи 

приріст у ЯЖ склав 30,9% (p<0,001), а в хворих 2б групи – 42,0% (p<0,001): 

різниця в ефективності склала 11,1% (p<0,05). Відповідно, в когорті пацієнтів 

3а групи даний показник зростав на 35,9% (p<0,001), а в хворих 3б групи – 

43,3% (p<0,001): різниця в ефективності склала 7,4% (p<0,05). А в пацієнтів 4а 

групи – на 35,1% (p<0,001), у той час у хворих 4б групи – на 42,9% (p<0,001): 

різниця в ефективності склала 7,8% (p<0,05).  

При оцінці впливу на ЯЖ хворих на ГКС додаткового призначення 

триметазидину до терапії відповідної до настанов використовували порівняння 

з категорією «не маю жодних проблем». При цьому, вірогідну кращу 

ефективність показав триметазидин щодо зменшення проявів болю чи 

дискомфорту в усіх обстежених групах хворих. Так, у когорті хворих на ГКС 

показник ефективності склав OR=0,71 (95% CI; 0,43-0,93); при поєднанні ГКС 

та АГ – OR=0,79 (95% CI; 0,51-0,98); при виникненні ГКС на тлі ЦД –  OR=0,74 

(95% CI; 0,44-0,93); за умови розвитку ГКС в пацієнтів із ЦД та АГ – OR=0,81 

(95% CI; 0,53-0,97). 

Ефективність триметазидину щодо покращення ЯЖ у хворих на ІХС 

підтверджена численними дослідженнями як серед осіб молодого віку, так і 

старших вікових груп [231, 232, 233]. 

Таким чином, використання триметазидину в комплексному лікуванні 

хворих на ГКС, у тому числі – на тлі ЦД та АГ, є патогенетично обґрунтованим 

(рис. 5.1), безпечним та з оптимальним поєднанням “ціна-ефективність”.
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Рис. 5.1. Алгоритм оцінки чинників та обґрунтування впливу триметазидину в хворих на ГКС та супутні АГ чи ЦД. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлене клініко-патогенетичне 

обґрунтування та нове вирішення актуальної задачі кардіології – підвищення 

ефективності медикаментозного лікування хворих на гострий коронарний 

синдром шляхом використання триметазидину на підставі виявлення 

взаємозв’язків основних ланок патогенезу з різними факторами ризику, оцінці 

ролі супутньої патології та їхньої комбінації залежно від перебігу 

захворювання. 

1. Перебіг гострого коронарного синдрому на тлі цукрового діабету 2 

типу характеризується більшою частотою виявлення багатосудинного 

пошкодження вінцевих артерій; високою ймовірністю розвитку нетипового 

дебюту інфаркту міокарда (φ=+0,29); супутньою хронічною хворобою нирок; 

вищим ризиком несприятливих кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE (на 

14,5%); зростанням в крові кількості лейкоцитів (на 19,1%), головним чином, за 

рахунок нейтрофілів (на 22,2%); вмісту С-реактивного протеїну (на 12,5%); 

виразним зниженням фракції викиду лівого шлуночка (на 13,9%), низькими 

показниками якості життя (на 21,8%). При цьому виявлена асоціація наявності 

хронічної хвороби нирок та вищого ризику за шкалою GRACE (φ=+0,28); 

вмісту  HbA1c  та вищого ризику за шкалою GRACE (φ=+0,37); відмічений 

середньої сили зв’язок між числом лейкоцитів крові та мультисудинним 

пошкодженням (φ=+0,33); верифікований середньої сили прямий зв’язок між 

вмістом тропоніну І та рівнями СРП (rs=0,41; p<0,05). 

2. При розвитку гострого коронарного синдрому на тлі артеріальної 

гіпертензії відмічається зростання середніх значень інтервалу QT (на 9,8%), що 

може слугувати маркером ризику фатальних шлуночкових порушень ритму; 

патологічне ремоделювання міокарда лівого шлуночка (зростання індексу маси 

міокарда на 20,1%); збільшення в крові кількості лейкоцитів, головним чином, 

за рахунок лімфоцитів (на 28,2%) та моноцитів (на 21,4%), а також рівня С-

реактивного протеїну (на 10,6%); низька якість життя (на 18,1%). 
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3. Для гострого коронарного синдрому в хворих на поєднання 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу притаманні: вищий ризик 

розвитку тяжчого перебігу гострої серцевої недостатності за Killip (φ=+0,24) та 

небажаних кардіоваскулярних подій за шкалою GRACE (на 20,2%); зростанням 

вмісту в крові креатиніну (на 9,9%); кількості лейкоцитів, головним чином, за 

рахунок нейтрофілів (на 21,5%); високі титри С-реактивного протеїну (на 

15,8%); низька фракція викиду лівого шлуночка (на 11,1%); гірша якість життя 

(на 20,0%). При цьому, спостерігали середньої сили прямий кореляційний 

зв'язок між ФВ ЛШ та вмістом креатиніну в плазмі крові (r=0,41), зворотний – 

між ФВ ЛШ та тривалістю комплексу QRS (rs=0,39; p<0,05). Встановлений 

середньої сили зв’язок між рівнем С-реактивного протеїну та кількістю 

лейкоцитів (r=0,43; p<0,05). 

4. Встановлено, що за умови мультисудинного пошкодження при 

гострому коронарному синдромі відбуваються найбільш значущі зміни 

структурно-функціонального стану міокарда, що характеризується збільшенням 

розмірів лівого передсердя, середніх значень КДО, КСО, КДР та КСР. 

Водночас, у таких хворих відмічена найнижча ФВ ЛШ – (44,88±1,99)%. 

Відмічено асоціацію між вмістом С-реактивного протеїну (φ=+0,37), а також – 

рівнями  NTproBNP  (φ=+0,25) у крові хворих на гострий коронарний синдром 

із супутнім цукровим діабетом 2 типу та ймовірністю мультисудинного 

пошкодження.  

5. Головними прогностичними ознаками ризику ймовірності та 

проявів багатосудинного пошкодження в хворих на гострий коронарний 

синдром є: зростання віку (HR=1,027 (95% CI, 1,011-1,051; p<0,001)) супутні 

артеріальна гіпертензія (HR=2,431 (95% CI, 1,497-4,145; p<0,001)) чи цукровий 

діабет 2 типу (HR=2,756 (95% CI, 1,568-4,287; p<0,001)), вміст у крові HbA1c 

(HR=5,451 (95% CI, 2,998-9,718; p<0,001)) чи NT-pro-BNP (HR=1,247 (95% CI, 

1,063-1,489; p=0,01)), а також – вищий бал за шкалою GRACE (HR=1,049 (95% 

CI, 1,031-1,055; p<0,001)). 
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6. Додаткове призначення до терапії, відповідної настановам, 

триметазидину в хворих на гострий коронарний синдром обумовлює більш 

виразну редукцію больового синдрому та зменшення потреби в короткодіючих 

нітратах; потенціює зменшення рівнів у крові прандіальної глюкози за умови 

супутнього цукрового діабету (OR=0,134 (95% CI; 0,035-0,578)) чи його 

поєднання з артеріальною гіпертензією (OR=0,118 (95% CI; 0,027-0,541)); 

володіє протизапальними плейотропними ефектами (виразне зниження 

кількості лейкоцитів, за рахунок нейтрофілів, та рівня С-реактивного протеїну 

(OR=0,219 95% CI; 0,108-0,448)); чинить адитивний ефект щодо зменшення 

рівнів в сироватці крові NT-pro-BNP; виразно покращує якість життя. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Із метою виявлення додаткового впливу на несприятливий прогноз 

поряд із шкалою GRACE  в хворих на гострий коронарний синдром доцільно 

обчислювати лейкоцитарні індекси: індекс співвідношення нейтрофілів до 

моноцитів та індекс співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів. 

2. Застосування алгоритму ведення хворих на гострий коронарний 

синдром з акцентом на супутні чинники ризику визначає перебіг захворювання 

тарозвиток ускладнень. 

3. Патогенетично обґрунтованим у хворих на гострий коронарний 

синдром, у тому числі – із супутніми артеріальною гіпертензією та/чи цукровим 

діабетом 2 типу, є призначення в додаток до терапії, відповідної настановам, 

триметазидину в дозі по 35 мг двічі в день упродовж 28 днів. 
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