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АНОТАЦІЯ 

 

Подлужний Сергій Георгійович. Вплив нейрогуморальних факторів на 

перебіг пароксизмальної фібриляції передсердь у хворих із ішемічною 

хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія (222 - Медицина). 

Робота виконана в ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 

МОЗ України», Запоріжжя, 2021. 

Захист: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, 2021. 

Дисертація присвячена розробці моделі стратифікації ризику рецидиву 

пароксизмальної фібриляції передсердь у пацієнтів з ішемічною хворобою 

серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою шляхом визначення клініко-

функціональних особливостей пацієнтів, аналізу медіаторів ренін-ангіотензин-

альдостеронової і симпато-адреналової систем, показників ендотеліальної 

функції та внутрішньосерцевої гемодинаміки. 

Фібриляція передсердь (ФП) – є однією з найбільш частих аритмій, що 

зустрічається у клінічній практиці, яка підвищує ризик інвалідизації хворих. 

Серед кардіологічних хворих, що госпіталізуються з приводу аритмій, третина 

мають ФП, даний вид порушення серцевого ритму суттєво погіршує прогноз 

щодо їх якості життя, тому необхідність ефективного лікування зазначеної 

категорії пацієнтів не викликає сумнівів. 

ФП це багатофакторне захворювання, в розвитку якого мають значення 

похилий вік, ішемічна хвороба серця (ІХС), артеріальна гіпертензія, фактори 

зовнішнього середовища і генетична схильність. Ризик розвитку збільшується у 

тих, хто має в анамнезі хоча б одного з батьків з даної аритмією. 

Одним з нових і найбільш перспективних напрямків у вивченні 

патогенезу ФП, яка виникає при коморбідній патології, є оцінка ендотеліальної 
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дисфункції (ЕД). Дослідження останніх років переконливо доводять самостійну 

роль ендотелію у розвитку серцево-судинних захворювань. На сьогоднішній 

день визначення концентрації метаболітів оксиду азоту є визнаним  

маркером ЕД. 

Рівень експресії NO-синтази асоціюється з різними захворюваннями, 

такими як артеріальна гіпертензія, ІХС, атеросклероз. Водночас, ген NOS3, має 

алельний поліморфізм, який асоційований з різною активністю вироблення 

оксиду азоту (nitric oxide, NO). Зміни в амінокислотної послідовності ферменту 

еNOS можуть призводити до зниження його каталітичної активності і, як 

підсумок, низькою продукцією NO в тих ситуаціях, коли локально необхідна 

його участь в реалізації захисних або регуляторних механізмів. 

Важливе значення при ФП має оцінка функції передсердь. Пацієнти зі 

збільшеним лівим передсердям більш схильні до прогресування ФП. 

Надлишкова активація РААС може через вивільнення ангіотензину II 

викликати стимуляцію ростових факторів з фібробластів, що призводить до 

гіпертрофії міокарда. Функціонування серцево-судинної системи може бути 

генетично детермінованим. Стає очевидною необхідність проведення 

подальших поглиблених досліджень у цьому напрямку, але складність полягає 

в тому, що існує безліч генів з відносно невеликим внеском у схильність до ФП. 

Також не завжди відомі зміни в структурі відповідного гена, які можуть бути 

причинно пов'язані з розвитком схильності до певного мультифакторального 

захворювання. Також слід зазначити, що характер фенотипового прояву великої 

кількості генетичних поліморфізмів у значній мірі залежить від дії певних 

факторів зовнішнього середовища. 

Таким чином, питання про вплив поліморфізмів генів на вираженість 

ремоделювання серця і ефективність застосування інгібіторів ангіотензин-

перетворюючого ферменту (ІАПФ) та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ 

(БРА) у пацієнтів з пароксизмальною ФП вивчено недостатньо. На 

сьогоднішній день не можна з упевненістю говорити про прогностичну 

значущість поліморфізмів генів AGTR1, AGT, NOS3 при серцево-судинних 
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захворюваннях (ССЗ), і зокрема на перебіг ФП, що і визначило вибір мети і 

завдань даного дослідження. 

Метою дослідження було розробити модель стратифікації ризику 

рецидиву пароксизмальної фібриляції передсердь у пацієнтів з ішемічною 

хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою шляхом визначення 

клініко-функціональних особливостей пацієнтів, аналізу медіаторів ренін-

ангіотензин-альдостеронової і симпато-адреналової систем, показників 

ендотеліальної функції та внутрішньосерцевої гемодинаміки. 

У роботі застосовані наступні інструментальні і лабораторні методи 

діагностики: загальноклінічні (анамнестичний, оцінка загального стану, 

фізикальне обстеження) – для визначення клінічного перебігу ФП; 

інструментальні методи дослідження (ехокардіографія, Холтеровське 

мониторування серця) для визначення стадії гіпертонічної хвороби та оцінки 

змін структурно-функціональних показників міокарда у зазначеної категорії 

хворих; біохімічні методи дослідження добової екскреції катехоламінів 

(адреналін, норадреналін, дофамін), метаболітів оксиду азота (NO2, NO3); 

імуноферментний метод дослідження нейрогуморальних факторів 

(альдостерону, ангіотензину ІІ); генетичні дослідження поліморфізму генів 

(AGTR1, AGT, NOS3); статистичні методи – для виявлення достовірності 

відмінностей між показниками. 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань було проведено 

проспективне, відкрите порівняльне дослідження на базі відділення інтенсивної 

терапії КНП «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради. Вибірку пацієнтів 

проводили в період з 2014 по 2019 рр. Результати дослідження базуються на 

даних комплексного обстеження і динамічного спостереження за 176 хворими 

на пароксизмальну ФП та 35 пацієнтах з постійною ФП. Практично здорових  

31 волонтера обстежили в амбулаторних умовах на базі КНП «Міська лікарня 

№ 10» Запорізької міської ради. 

Скринінг та розподіл хворих на групи проводили після верифікації 

діагнозу пароксизмальної форми фібриляції передсердь згідно з 
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рекомендаціями лікування ФП Європейського товариства кардіологів  

2016 року. Наявність ФП визначалося шляхом реєстрації ЕКГ змін у пацієнта 

при обстеженні. Розподіл хворих на групи проводили після встановлення 

відповідності хворих щодо критеріїв включення/виключення дослідження 

залежно від форми ФП: у першу групу увійшли 176 хворих з пароксизмальною 

ФП (медіана віку склала 61,00 [55,00 ; 64,00] року); другу - 35 пацієнтів з 

постійною ФП (медіана склала 61,00 [59,00 ; 66,00] років); третю групу склали 

31 практично здоровий волонтер (медіана віку склала 58,00 [55,00 ; 

62,00] років). 

Рівні NO2 1 та 2 груп були достовірно нижче на 19,9 % і 38,5 % проти 

значення 8,46 [7,45 ; 9,45] мкмоль/л 3 групи, склали 6,77 [5,50 ; 8,14] мкмоль/л 

та 5,20 [4,50 ; 6,10] мкмоль/л, відповідно (p < 0,05). У групі хворих із постійною 

ФП даний показник достовірно був на 23,2 % нижче ніж значення 6,77 [5,50 ; 

8,14] мкмоль/л у групі пароксизмальною ФП (p < 0,05). 

Найменшим рівень NO3 11,10 [9,16 ; 14,36] мкмоль/л достовірно був у 

1 групі проти значення 13,36 [11,85 ; 15,35] мкмоль/л групи здорових осіб, 

При порівнянні цього показника у групі хворих із постійною ФП рівень його 

достовірно був менше на 14,7 % у порівннні з групою здорових осіб, (p < 0,05). 

Проте не було статистично значимої відмінності між групами хворих за даним 

показником (p > 0,05). 

Найбільшим значення NO2+NO3 було у 3 групі - 21,56 [20,38 ; 

24,53] мкмоль/л, як проти рівня 16,70 [14,90 ; 17,70] мкмоль/л у 2 групі, так і - 

17,76 [15,42 ; 21,21] мкмоль/л у 1 групі (p < 0,05). У групі хворих із постійною 

ФП даний показник достовірно був на 6,0 % нижче ніж значення 17,76 [15,42 ; 

21,21] мкмоль/л у групі пароксизмальною ФП (p < 0,05). 

Розподіляли рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові обстежених 

осіб у залежності від генотипу поліморфізму T786C гену NOS3. Медіана рівню 

NO2 у підгрупі гомозиготи (TT) за алелю Т склала 7,86 [6,66 ; 8,88] мкмоль/л і 

була достовірно вищою, ніж у підгрупі гетерозиготи (ТС) - 6,66 [5,18 ; 

7,98] мкмоль/л – та підгрупі гомозиготи (СС) за алелю С - 5,81 [5,07 ; 
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6,72] мкмоль/л (р < 0,05). Проте не було достовірної відмінності між 

підгрупами гетерозиготи (ТС) та гомозиготи (СС) за алелю С (p > 0,05). Не було 

статистично значимої відмінності між підгрупами хворих у залежності від 

генотипів поліморфізму T786C при порівнянні рівнів NO3, (p > 0,05). 

Найбільшим значення суми метаболітів оксиду азоту було у підгрупі 

гомозиготи (ТТ) за алелю Т - 20,35 [17,07 ; 25,16] мкмоль/л, як проти рівня 

17,52 [15,37 ; 20,72] мкмоль/л групі гетерозиготи (ТС), так і - 16,41 [14,48 ; 

17,93] мкмоль/л групі гомозиготи (СС) за алелю С (р < 0,05). Проте не було 

достовірної відмінності між групі гетерозиготи (TC) та гомозиготи (СС) за 

алелю С (p > 0,05). 

У підгрупі периндоприлу із 47 осіб - 15 пацієнтів мали рецидив аритмії та 

32 не мали, у підгрупі лозартану із 45 осіб - 9 пацієнтів мали рецидив аритмії та 

36 не мали. Відносний ризик щодо рецидиву аритмії при застосуванні хворими 

лозартану склав 0,627, ДІ RR 0,306-1,285, але начення ВР було недостовірним, 

оскільки 95 % ДІ ВР перетинав 1. Із алелльним геном С поліморфізму А1166С 

було 19 осіб у підгрупі периндоприлу: 10 осіб з рецидивом аритмії та 9 без, у 

підгрупі лозартану із 18 осіб із алелльним геном С мали рецидив аритмії 

3 пацієнта та 15 не мали. ВР щодо рецидиву аритмії склав 0,317, 

ДІ ВР 0,104-0,968. Встановлено, що генетичний поліморфізм А1166С може 

впливати на сприйнятливість до інгібітору АПФ та БРА. Комбінована терапія з 

включеним лозартану достовірно більш ефективна у пацієнтів з алельним геном 

С поліморфізму А1166С і знижує ризик рецидиву аритмії у цих хворих. 

За результатами логістичної регресії незалежним предиктором щодо 

розвитку рецидиву аритмії був рівень ангіотензину II більше 827,78 пг/мл. 

Використовуючи цю точку відсікання для ангиотензину II був визначений 

відносний ризик розвитку рецидиву аритмії для пацієнтів з ФП. У першому 

масиві даних який об'єднував хворих з рецидивом аритмії з 24 осіб: було  

11 пацієнтів з рівнем ангіотензину II нижче 827,78 пг/мл і 13 мали рівень вище 

827,78 пг/мл, у другій групі пацієнтів (n = 68), які не мали рецидиву ФП за 

період спостереження, відповідно в 51 людина нижче 827,78 пг/мл і 
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16 осіб мали рівень вище 827,78 пг/мл, відносний ризик склав 2,53, 

95% ДІ ВР 1,29-4,94. 

Уперше у роботі встановлена роль медіаторів РААС (ангіотензин II, 

альдостерон) у зіставленні з поліморфізмами генів, що її регулюють (AGTR1, 

AGT) серед пацієнтів з пароксизмальною формою фібриляції передсердь із 

ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою та визначена 

їх предикторна цінність щодо прогнозування рецидиву аритмії. 

За результатами мультиваріантної моделі логістичної регресії щодо 

рецидиву аритмії незалежним предиктором у хворих з пароксизмальною 

формою фібриляції передсердь із ішемічною хворобою серця у поєднанні з 

гіпертонічною хворобою достовірно виявлено ангіотензин II з чутливістю  

58,33 % та спеціфічностю 76,47 %, при цьому при рівні вище  

827,78 пг/мл збільшується відносний ризик рецидиву аритмії в 2,53 рази, а при 

поєднанні з алельним геном С поліморфізму А1166С відносний ризик 

збільшується  у 2,95 рази. 

З'ясовано, що порущення ендотеліальної функції, за сумою метаболітів 

оксиду азота, відбувається поступово зі збільшенням класу EHRA. Найменшим 

значення NO2+NO3 достовірно було у підгрупі III класу EHRA і склало 

16,28 [14,06 ; 17,81] мкмоль/л. Виявлені значимі достовірні зворотні зв’язки між 

наступними показниками: рівнем NO2 та ангіотензина II (R = -0,21, p < 0,05), 

рівнем NO3 та ангіотензина II (R = -0,23, p < 0,05), рівнем NO2+NO3 та 

ангіотензина II (R = -0,30, p < 0,05). 

Визначено, що більш виражене достовірне зниження, за період 

спостереження 6 місяців, ризику рецидива ФП, відбулося у хворих з С алелем 

поліморфізму А1166С, які застосовували комбіновану терапію з лозартаном. 

Дістало подальшого розвитку вивчення змін показників внутрішньосерцевої 

гемодинаміки під впливом лікування за період спостереження 6 місяців. 

Ключові слова: фібриляція передсердь, ішемічна хвороба серця, 

гіпертонічна хвороба, поліморфізми генів, нейрогуморальна система. 
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ANNOTATION 

Podluzhniy Serhii Heorhiyovych. The influence of neurohumoral factors on 

the course of paroxysmic atrial fibrillation among patients with ischemic heart 

disease in combination with hypertension. - Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 14.01.11 «Cardiology» (222 – Medicine). - SI “Zaporizhzhia 

Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine” 

Zaporizhzhia, SI «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of 

Ukraine», SI «Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine» Dnipro, 2021. 

The thesis is devoted to the development of a model for the recurrence risk 

stratification of paroxysmal atrial fibrillation among the patients with coronary heart 

disease combined with hypertension by determining the clinical and functional 

characteristics of patients, analysis of renin-angiotensin-aldosterone mediators and 

sympatho-adrenal adrenal systems and intracardiac hemodynamics. 

Atrial fibrillation (AF) is one of the most common arrhythmias in clinical 

practice, which increases the risk of disability among patients. Among cardiac 

patients hospitalized for arrhythmias, a third has AF. This type of cardiac arrhythmia 
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significantly worsens the prognosis for their quality of life, so the need for effective 

treatment of this category of patients is not in doubt. Atrial fibrillation is a 

multifactorial disease in the development of which are advanced age, coronary heart 

disease (CHD), hypertension, environmental factors and genetic predisposition. The 

risk of development increases in those who have a history of at least one parent with 

this arrhythmia. 

One of the newest and the most perspective areas in the studying of the 

pathogenesis of AF, which occurs in comorbid pathology, is the assessment of 

endothelial dysfunction (ED). Recent studies have convincingly demonstrated the 

independent role of the endothelium in the development of cardiovascular diseases. 

To date, the determination of the nitric oxide metabolites concentration is recognized 

ED marker. The level of NO synthase expression is associated with various diseases, 

such as hypertension, coronary heart disease, and atherosclerosis. At the same time, 

the NOS3 gene has an allelic polymorphism that is associated with different activities 

of nitric oxide (NO) production. Changes in the amino acid sequence of the enzyme 

eNOS can lead to a decreasing in its catalytic activity and, as a result, low production 

of NO in situations where its participation in the implementation of protective or 

regulatory mechanisms is locally required. 

Assessment of atrial function is important in AF. Patients with an enlarged left 

atrium are more likely to progress to AF. Excessive activation of RAAS may cause 

stimulation of growth factors from fibroblasts that lead to myocardial hypertrophy, 

due to the release of angiotensin-II. The functioning of the cardiovascular system can 

be genetically determined. It becomes clear that further in-depth research is needed in 

this direction, but the difficulty lies in the fact that there are many genes with a 

relatively small contribution to the predisposition to AF. Also not always known 

changes in the structure of the corresponding gene, which may be causally associated 

with the development of predisposition to a particular multifactorial disease. It should 

also be noted that the nature of the phenotypic manifestation of a large number of 

genetic polymorphisms largely depends on the action of certain environmental 

factors. 
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Thus, the question of the gene polymorphisms influence on the severity of 

cardiac remodeling and the effectiveness of angiotensin-converting enzyme (ACE) 

inhibitors and angiotensin II receptor blockers (ARBs) among patients with 

paroxysmal AF has been insufficiently studied. To date, it is impossible to speak with 

certainty about the prognostic significance of polymorphisms of AGTR1, AGT, 

NOS3 genes in cardiovascular disease (CVD), and in particular the course of AF, 

which determined the choice of goals and objectives of this study. 

The aim of the study was to develop a model for stratification of the recurrence 

risk of paroxysmal atrial fibrillation among the patients with coronary heart disease 

combined with hypertension by determining the clinical and functional characteristics 

of patients, analysis of renin-angiotensin-aldosterone and sympatho-adrenal systems 

mediators. 

The following instrumental and laboratory diagnostic methods were used in the 

study: general clinical (anamnestic, general condition assessment, physical 

examination) - to determine the clinical course of AF; instrumental research methods 

(echocardiography, Holter monitoring of the heart) to determine the stage of 

hypertension and assess changes in structural and functional parameters of the 

myocardium in this category of patients; biochemical methods of daily 

catecholamines excretion research (epinephrine, norepinephrine, dopamine), nitric 

oxide metabolites (NO2, NO3); enzyme-linked immunosorbent assay for 

neurohumoral factors (aldosterone, angiotensin II); genetic studies of gene 

polymorphism (AGTR1, AGT, NOS3); statistical methods - to identify the reliability 

of differences between indicators. 

To achieve the goal and solve the set tasks, a prospective, open comparative 

study based on the intensive care unit of the communal uncommercial company “City 

Hospital № 10” of Zaporizhzhia City Council was conducted. The sample of patients 

was conducted in the period from 2014 to 2019. The results of the study are based on 

data from a comprehensive examination and dynamic monitoring of 176 patients with 

paroxysmal AF and 35 patients with pemanent AF. Almost healthy 31 volunteers 

were examined in an outpatient setting on the basis of communal uncommercial 

company “City Hospital № 10” of Zaporizhzhia City Council. 
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Screening and division of patients into groups was performed after diagnosis 

verification of paroxysmal atrial fibrillation in accordance with the guidelines of the 

AF management of the European Society of Cardiology 2016. The presence of AF 

was determined by recording the ECG changes in the patient during the examination. 

The division of patients into groups was performed after establishing the patients’ 

compliance with the inclusion / exclusion criteria of the study depending on the form 

of AF: the first group included 176 patients with paroxysmal AF (median age was 

61.00 [55.00; 64.00] years); the second - 35 patients with permanent AF (median was 

61.00 [59.00; 66.00] years); the third group consisted of 31 almost healthy volunteers 

(median age was 58.00 [55.00; 62.00] years). 

The levels of NO2 in groups 1 and 2 were significantly lower by 19.9 % and 

38.5 % of the value of 8.46 [7.45; 9.45] μmol/l against 3 groups, where were  

6.77 [5.50; 8.14] μmol/L and 5.20 [4.50; 6.10] μmol/l, respectively (p<0.05). In the 

group of patients with permanent AF, this indicator was significantly 23.2 % lower 

than the value of 6.77 [5,50; 8,14] μmol/l in the group of paroxysmal AF (p<0,05). 

The lowest level of NO3 - 11.10 [9.16; 14.36] μmol/l was significantly lower in 

group 1 against the value of 13.36 [11.85; 15.35] μmol/l group of healthy individuals. 

This indicator in the group of patients with permanent AF was significantly lower by 

14.7 % compared with the group of healthy individuals (p<0.05). However, there was 

no statistically significant difference between groups of patients on this indicator 

(p>0.05). The largest value of NO2+NO3 was in group 3 - 21.56 [20.38;  

24.53] μmol/l, against the level of 16.70 [14.90; 17.70] μmol/l in group 2, and of 

17.76 [15.42; 21.21] μmol/l in group 1 (p<0.05). In the group of patients with 

permanent AF, this indicator was significantly 6.0 % lower than the value of  

17.76 [15.42; 21.21] μmol/l in the group of paroxysmal AF (p<0,05). The levels of 

nitric oxide metabolites in the blood plasma of the surveyed persons were distributed 

depending on the genotype of the T786C polymorphism of the NOS3 gene. The 

median NO2 level in the homozygote (TT) subgroup for the T allele was  

7.86 [6.66; 8.88] μmol/l and was significantly higher than in the subgroup of 

heterozygotes (TC) - 6.66 [5.18; 7.98] μmol/l - and a subgroup of homozygotes (CC) 

for the C allele - 5.81 [5.07; 6.72] μmol/l (p<0.05). However, there was no significant 



 

 

13 

difference between the heterozygote (TC) and homozygote (CC) subgroups for the C 

allele (p>0.05). There was no statistically significant difference between subgroups of 

patients depending on the genotypes of T786C polymorphism when comparing NO3 

levels (p>0.05). The largest value of the nitric oxide metabolites sum was in the 

subgroup homozygote (TT) for the allele T - 20,35 [17,07; 25.16] μmol/l, as against 

the level of 17.52 [15.37; 20.72] μmol/l group of heterozygotes (TC), and -  

16.41 [14.48; 17.93] μmol/l group homozygous (CC) for the C allele (p<0,05). 

However, there was no significant difference between the group of heterozygotes 

(TC) and homozygotes (CC) for the C allele (p>0.05). 

In the perindopril subgroup of 47 subjects, 15 patients had arrhythmia 

recurrence and 32 had none, and in the losartan subgroup of 45 subjects, 9 patients 

had arrhythmia recurrence and 36 did not. The relative risk (RR) of arrhythmia 

recurrence with patients receiving losartan was 0.627, CI RR 0.306-1.285, but the 

value of RR was inaccurate because 95% of CI RR crossed 1. With allelic gene C of 

polymorphism A1166C there were 19 people in the subgroup perindopri, in the 

losartan subgroup of 18 individuals with the C allele gene, The relative risk to 

arrhythmia recurrence was 0.317, CI RR 0.104-0.968. It has been established that 

A1166C genetic polymorphism may affect susceptibility to ACE inhibitors and 

ARBs. Combination therapy with included losartan is significantly more effective 

among patients with the allelic C gene of the A1166C polymorphism and reduces the 

risk of arrhythmia recurrence in these patients. According to the results of logistic 

regression, an independent predictor of the arrhythmia recurrence development was 

the level of angiotensin II more than 827.78 pg/ml. Using this cut-off point for 

angiotensin II, the RR of arrhythmia recurrence was determined for patients with AF. 

In the first data set combining patients with recurrent arrhythmia from  

24 people: there were 11 patients with angiotensin II below 827.78 pg/ml and 13 had 

the level above 827.78 pg/ml in the second group of patients (n = 68) who did not 

have a recurrence of AF during the observation period, respectively, among  

51 people below 827.78 pg/ml and 16 people had the level above 827.78 pg/ml, the 

relative risk was 2.53, 95% CI RR 1.29-4.94. 
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For the first time, the role of RAAS mediators (angiotensin II, aldosterone) in 

comparison with polymorphisms of genes that regulate it (AGTR1, AGT) among 

patients with paroxysmal atrial fibrillation with coronary heart disease combined with 

hypertension and their predictor predisposition was established for recurrence of 

arrhythmia. According to the results of a multivariate model of logistic regression of 

arrhythmia recurrence as an independent predictor among patients with paroxysmal 

atrial fibrillation with coronary heart disease combined with hypertension, 

angiotensin II was reliably detected with sensitivity of 58.33 % and specificity at 

76.47 %,while the level above 827.78 pg/ml increases the relative risk of arrhythmia 

recurrence by 2.53 times, and in combination with the allelic gene C of the 

polymorphism A1166C the relative risk increases by 2.95 times. 

It was determined that endothelial dysfunction, in terms of the amount of nitric 

oxide metabolites, occurs gradually with increasing EHRA class. The smallest value 

of NO2+NO3 was significant in subgroup III of EHRA class and amounted to  

16.28 [14.06 ; 17.81] μmol/l. Significant correlation was found between the following 

indicators: the level of NO2 and angiotensin II (R = -0.21, p <0.05), the level of NO3 

and angiotensin II (R = -0.23, p <0.05), the level of NO2+NO3 and angiotensin II  

(R = -0.30, p <0.05). It is determined that the determination of A1166C 

polymorphism of the AGTR1 gene allows to predict the risk of adverse concentric 

remodeling of the left ventricle, in the presence of a patient with the allelic gene C 

increases the risk by 2.03 times. It was specified that a more pronounced significant 

reduction, during the observation period of 6 months, the risk of arrhythmia occurred 

in patients with the C allele of polymorphism A1166C who used combination therapy 

with losartan. It received further development of the study of changes in intracardiac 

hemodynamics under the influence of treatment for a follow-up period of 6 months. 

Key words: atrial fibrillation, coronary heart disease, hypertension, gene 

polymorphisms, neurohumoral system 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

АТ - артеріальний тиск 

АлАТ - аланінамінотрансфераза 

АсАТ - аспартатамінотрансфераза 

AТ-II - ангіотензин II 

АПФ - ангіотензин-перетворюючий фермент 

БАБ - β-адреноблокатори 

БРА - блокатори рецепторів ангіотензину ІІ 

ВР - відносний ризик 

ВТС - відносна товщина стінки 

ГХ - гіпертонічна хвороба 

ДАТ - діастолічний артеріальний тиск 

ДІ - довірчий інтервал 

ЕД - ендотеліальна дисфункція 

ЕІТ - електро-імпульсна терапія 

ЕКГ  - електрокардіографія 

ЕХО-КГ - ехокардіографія 

ЗХС - загальний холестерин 

ІА - індекс атерогенності 

ІАПФ - інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту 

ІММЛШ - індекс маси міокарда 

ІМТ - індекс маси тіла 

іЛП - індекс об’єму лівого передсердя 

ІХС - ішемічна хвороба серця 

ІФА - іммуноферментний аналіз 

КДО - кінцево-діастолічний об'єм 

КДР - кінцевий діастолічний розмір 

КСО - кінцево-систолічний об'єм 

ЛП - ліве передсердя 
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ЛШ - лівий шлуночок 

ЛПВЩ - ліпопротеїди високої щільності 

ЛПДНЩ - ліпопротеїди дуже низької щільності 

ЛПНЩ - ліпопротеїди низької щільності 

МНВ - міжнародне нормалізоване відношення 

ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 

РААС - ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

САС - симпатоадреналова система 

САТ - систолічний артеріальний тиск 

СВЕС - суправентрикулярні екстрасистоли 

ССЗ - серцево-судинні захворювання 

ТГ - тригліцериди 

ТЗС - товщина задньої стінки 

ТМШП - товщина міжшлуночкової перетинки 

ФВ - фракція викиду 

ФП - фібриляція передсердь 

ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів 

EHRA - European Heart Rhythm Association 

eNOS - ендотеліальна NO-синтетаза 

DT - deceleration time 

IVRT - isovolumic relaxation time 

NO - оксид азоту 

ROC - receiver operating characteristic 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Фібриляція передсердь (ФП) 

– є однією з найбільш частих аритмій, що зустрічається у клінічній практиці, 

яка підвищує ризик інвалідизації хворих. Серед кардіологічних хворих, що 

госпіталізуються з приводу аритмій, третина мають ФП, даний вид порушення 

серцевого ритму суттєво погіршує прогноз щодо їх якості життя, тому 

необхідність ефективного лікування зазначеної категорії пацієнтів не викликає 

сумнівів [1], [2], [3], [4]. 

Однією з важливих медико-соціальних проблем сучасності є ФП, 

поширеність якого в популяції дорослого населення складає 2 % для тих кому 

до 65 років і 9 % для тих хто старше 65 річного віку, і є частою причиною 

ішемічного інсульту. Частота розвитку емболічних ускладнень становить 2,1 % 

на рік у пацієнтів з пароксизмальною ФП, та 3,0 % на рік у пацієнтів з 

персистуючою ФП. У даний час ФП розглядається як потенційно летальна 

аритмія, враховуючи широкий спектр її негативних наслідків, пов'язаних не 

тільки з істотним погіршенням якості життя, але і значним підвищенням 

частоти серйозних ускладнень [5], [6], [7]. 

Фібриляція передсердь це багатофакторне захворювання, в розвитку 

якого мають значення похилий вік, ішемічна хвороба серця (ІХС), артеріальна 

гіпертензія, фактори зовнішнього середовища і генетична схильність. Ризик 

розвитку збільшується у тих, хто має в анамнезі хоча б одного з батьків з даної 

аритмією [8], [9]. 

Генетична схильність до ФП має сильний спадковий компонент, який не 

залежить від супутніх серцево-судинних захворювань. До третини пацієнтів з 

даною аритмією мають загальні генетичні варіанти, що призводять до ФП, хоча 

і з відносно низьким додатковим ризиком. Хоча в даний час генетичне 

тестування не використовується в рутинній клінічній практиці, в майбутньому 

геномний аналіз може дати можливість поліпшити діагностику і ведення 

пацієнтів з ФП [10], [11]. 



 

 

20 

Виникненню ФП і її рецидивуванню може сприяти поєднання певних 

поліморфізмів генів. Особливо актуально вивчення генів ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи (РААС), так як роль цієї системи в патогенезі ФП 

вивчається в даний час особливо інтенсивно. Останні дані показують, що 

активація РААС відіграє важливу роль у розвитку та збереженні ФП. Ці 

дослідження мають великий практичний інтерес, оскільки виявлено 

асоціативний ефект інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту (ІАПФ) 

в профілактиці ФП [12], [13]. 

Ангіотензиноген - це білок який кодує геном AGT. Ангіотензиноген є 

єдиним попередником всіх пептидів ангіотензину і експресується в печінці, 

розщеплюється під дією ферменту реніну у відповідь на зниження 

артеріального тиску . Отриманий продукт, ангіотензин I, потім розщеплюється 

ангіотензин-перетворюючим ферментом (АПФ) до фізіологічно активного 

ферменту ангіотензину II. Дефекти в цьому гені можуть бути також пов'язані з 

неспадковою фібриляцією передсердь. Взаємодія ангіотензину ІІ з рецепторами 

1-го типу, розташованими на фібробластах серця, призводить до індукції 

гіперплазії фібробластів, активації біосинтезу колагену та інгібування шляхів 

його деградації, а також до зниження активності колагенази гена AGTR1, який 

кодує рецептор ангіотензину II I типу [14], [15], [16]. 

Одним з нових і найбільш перспективних напрямків у вивченні 

патогенезу ФП, яка виникає при коморбідній патології, є оцінка ендотеліальної 

дисфункції (ЕД). Дослідження останніх років переконливо доводять самостійну 

роль ендотелію у розвитку серцево-судинних захворювань. На сьогоднішній 

день визначення концентрації метаболітів оксиду азоту є визнаним  

маркером ЕД [17], [18]. 

Рівень експресії NO-синтази асоціюється з різними захворюваннями, 

такими як артеріальна гіпертензія, ІХС, атеросклероз. Водночас, ген NOS3, має 

алельний поліморфізм, який асоційований з різною активністю вироблення 

оксиду азоту (nitric oxide, NO). Зміни в амінокислотної послідовності ферменту 

еNOS можуть призводити до зниження його каталітичної активності і, як 
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підсумок, низькою продукцією NO в тих ситуаціях, коли локально необхідна 

його участь в реалізації захисних або регуляторних механізмів [19], [20], [21]. 

Важливе значення при ФП має оцінка функції передсердь. Пацієнти зі 

збільшеним лівим передсердям більш схильні до прогресування ФП. 

Надлишкова активація РААС може через вивільнення ангіотензину II 

викликати стимуляцію ростових факторів з фібробластів, що призводить до 

гіпертрофії міокарда. Функціонування серцево-судинної системи може бути 

генетично детермінованим. Серед генетичних маркерів важливе місце 

відводиться поліморфізму генів РААС, до яких відносяться гени AGT і AGTR1 

[22], [23], [24]. 

Стає очевидною необхідність проведення подальших поглиблених 

досліджень у цьому напрямку, але складність полягає в тому, що існує безліч 

генів з відносно невеликим внеском у схильність до ФП. Також не завжди 

відомі зміни в структурі відповідного гена, які можуть бути причинно пов'язані 

з розвитком схильності до певного мультифакторального захворювання. Також 

слід зазначити, що характер фенотипового прояву великої кількості генетичних 

поліморфізмів у значній мірі залежить від дії певних факторів зовнішнього 

середовища [25], [26], [27], [28]. 

Таким чином, питання про вплив поліморфізмів генів на ефективність 

застосування інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту та блокаторів 

рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) у пацієнтів з пароксизмальною ФП вивчено 

недостатньо. На сьогоднішній день не можна з упевненістю говорити про 

прогностичну значущість поліморфізмів генів AGTR1, AGT, NOS3 при 

серцево-судинних захворюваннях (ССЗ), і зокрема на перебіг ФП, що і 

визначило вибір мети і завдань даного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри терапії, клінічної 

фармакології та ендокринології ДЗ «Запорізька медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України» на тему: «Перебіг артеріальної 

гіпертензії в поєднанні з запальними хворобами легень і суглобів як прояви 
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коморбідності традиційних і додаткових факторів кардіоваскулярних подій, 

механізми розвитку та лікування» (номер державної реєстрації 0115U000658). 

У рамках зазначеної теми автором проведено визначення генетичних 

особливостей пацієнтів з пароксизмальною формою фібриляції передсердь із 

ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою у популяції 

промислового міста, рівнів показників ренін-ангіотензин-альдостеронової і 

симпато-адреналової систем, стану ендотеліальної функції та 

кардіогемодинаміки, оцінено вплив комбінованої терапії з включенням 

лозартана на рецидиви аритмії. 

Мета дослідження. Розробити модель стратифікації ризику рецидиву 

пароксизмальної фібриляції передсердь у пацієнтів з ішемічною хворобою 

серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою шляхом визначення клініко-

функціональних особливостей пацієнтів, аналізу медіаторів ренін-ангіотензин-

альдостеронової і симпато-адреналової систем, показників ендотеліальної 

функції та внутрішньосерцевої гемодинаміки. 

Завдання дослідження: 

1. Оцінити тяжкість симптомів пароксизмальної фібриляції передсердь за 

шкалою EHRA у пацієнтів з ішемічною хворобою серця у поєднанні з 

гіпертонічною хворобою та визначити  їх можливу залежність від активності 

нейрогуморальних систем. 

2. Виявити взаємозв'язок між показниками ренін-ангіотензин-

альдостеронової (ангіотензин II, альдостерон) і симпато-адреналової систем (за 

рівнем катехоламінів – адреналін, норадреналін, дофамін - у добовій сечі) та 

ендотеліальної функції (NO2, NO3) з поліморфізмами генів (AGTR1, AGT, 

NOS3) у пацієнтів з пароксизмальною фібриляцією передсердь у пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою. 

3. Проаналізувати показники внутрішньосерцевої гемодинаміки і 

ремоделювання лівого шлуночка у залежності від тяжкості симптомів 

пароксизмальної фібриляції передсердь за шкалою EHRA у пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою. 
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4. Оцінити ефективність лікування БРА у порівнянні з ІАПФ на ризик 

рецидивів пароксизмальної фібриляції передсердь у пацієнтів з ішемічною 

хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою. 

5. На основі отриманих даних розробити модель стратифікації ризику 

рецидиву пароксизмальної фібриляції передсердь у пацієнтів з ішемічною 

хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою. 

Об'єкт дослідження: пароксизмальна фібриляція передсердь у пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою. 

Предмет дослідження: медіатори РААС (ангіотензин II, альдостерон) і 

симпато-адреналової системи (рівні катехоламінів – адреналін, норадреналін, 

дофамін - у добовій сечі) та поліморфізм генів ренін-ангіотензин-

альдостеронової і ендотеліальної функції (AGTR1, AGT, NOS3), показники 

ендотеліальної функції (метаболіти оксиду азоту NO2, NO3), показники 

внутрішньосерцевої гемодинаміки під час скринінгу та через 6 місяців 

спостереження за хворими. 

Методи дослідження: у роботі застосовані наступні інструментальні і 

лабораторні методи діагностики: загальноклінічні (анамнестичний, оцінка 

загального стану, фізикальне обстеження) – для визначення клінічного перебігу 

ФП; інструментальні методи дослідження (ехокардіографія, Холтеровське 

мониторування серця) для визначення стадії гіпертонічної хвороби та оцінки 

змін структурно-функціональних показників міокарда у зазначеної категорії 

хворих; біохімічні методи дослідження добової екскреції катехоламінів 

(адреналін, норадреналін, дофамін), метаболітів оксиду азота (NO2, NO3); 

імуноферментний метод дослідження нейрогуморальних факторів 

(альдостерону, ангіотензину ІІ); генетичні дослідження поліморфізму генів 

(AGTR1, AGT, NOS3); статистичні методи – для виявлення достовірності 

відмінностей між показниками. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше у роботі встановлена 

роль медіаторів РААС (ангіотензин II, альдостерон) у зіставленні з 

поліморфізмами генів, що її регулюють (AGTR1, AGT) серед пацієнтів з 
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пароксизмальною формою фібриляції передсердь із ішемічною хворобою серця 

у поєднанні з гіпертонічною хворобою та визначена їх предикторна цінність 

щодо прогнозування рецидиву аритмії. За результатами мультиваріантної 

моделі логістичної регресії щодо рецидиву аритмії незалежним предиктором у 

хворих з пароксизмальною формою фібриляції передсердь із ішемічною 

хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою достовірно виявлено 

ангіотензин II з чутливістю 58,33 % та спеціфічностю 76,47 %, при цьому при 

рівні вище 827,78 пг/мл збільшується відносний ризик рецидиву аритмії в  

2,53 рази, а при поєднанні з алельним геном С поліморфізму А1166С відносний 

ризик збільшується у 2,95 рази. 

З'ясовано, що порущення ендотеліальної функції, за сумою метаболітів 

оксиду азота, відбувається поступово зі збільшенням класу EHRA. Найменшим 

значення NO2+NO3 достовірно було у підгрупі III класу EHRA і склало  

16,28 [14,06 ; 17,81] мкмоль/л. Виявлені значимі достовірні зворотні зв’язки між 

наступними показниками: рівнем NO2 та ангіотензина II (R = -0,21, p < 0,05), 

рівнем NO3 та ангіотензина II (R = -0,23, p < 0,05), рівнем NO2+NO3 та 

ангіотензина II (R = -0,30, p < 0,05). 

Визначено, що більш виражене достовірне зниження, за період 

спостереження 6 місяців, ризику рецидива ФП, відбулося у хворих з С алелем 

поліморфізму А1166С, які застосовували комбіновану терапію з лозартаном. 

Дістало подальшого розвитку вивчення змін показників внутрішньосерцевої 

гемодинаміки під впливом лікування за період спостереження 6 місяців. 

Практичне значення отриманих результатів. За отриманими 

результатами проведеного дослідження запропоновано визначення у плазмі 

крові хворих з пароксизмальною ФП на фоні ішемічної хвороби серця у 

поєднанні з гіпертонічною хворобою рівня ангіотензину II з метою визначення 

ризику рецидива ФП. Рекомендовано визначення у плазмі крові хворих з 

пароксизмальною ФП на фоні ішемічної хвороби серця кінцевих метаболітів 

NO для оцінки ендотеліальної функції. Обґрунтовано доцільність визначення 

поліморфізму А1166С гена рецептора першого типу до ангіотензину ІІ, і 
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запропоновано пацієнтам за наявності алельного гена С призначати лозартан у 

добовій дозі не меньше 50 мг, який знижує ризик рецидиву ФП. 

Впровадження результатів дослідження в практику. Впроваджено в 

практику роботи лікувальних установ визначення ангіотензину II та 

поліморфізму А1166С у хворих на пароксизмальну форму фібриляції 

передсердь із ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною 

хворобою. Результати роботи впроваджені в практику кардіологічних 

відділень: КНП «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради; КНП «Міська 

лікарня № 9» Запорізької міської ради; КНП «Міська лікарня № 4» Запорізької 

міської ради; КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради; 

КНП «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької 

обласної ради, КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької 

міської ради, КНП «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської 

обласної ради, КП «Полтавський обласний клінічний медичний 

кардіоваскулярний центр» Полтавської обласної ради. 

Матеріали дослідження використовуються в навчальному процесі на 

кафедрах кардіології; терапії, клінічної фармакології та ендокринології; 

внутрішніх хвороб, загальної практики-сімейної медицини, профпатології та 

медичної реабілітації ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 

Міністерства охорони здоров’я України», кафедри терапії, кардіології та 

сімейної медицини ФПО ДЗ«Дніпропетровська медична академія  

МОЗ України». 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентний 

пошук, аналіз і узагальнення літературних джерел із зазначеної проблеми, 

розроблено план проведення дослідження, виконано клінічне обстеження всіх 

пацієнтів і практично здорових осіб. При безпосередній участі автора 

проведено холтерівське моніторування, ехокардіографічне, імуноферментне та 

генетичне дослідження. Особисто автором виконано статистичний аналіз 

отриманих даних дослідження, сформульовано висновки, практичні 

рекомендації, написано дисертаційну роботу. 
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Апробація результатів дисертації. Результати і положення 

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Екстрена медична 

допомога при невідкладних станах в умовах реорганізації охорони здоров’я 

України», 2014; Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Мультидисциплінарний підхід у практиці лікаря-інтерніста: інновації, 

здобутки, перспективи з позицій доказової медицини і європейського досвіду», 

2018; 79-ій підсумковій науково-практичній конференції Державного закладу 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», 2018; 

регіональній науково-практичній конференції за участю асоціації аритмологів 

України «Сучасні підходи до діагностики та лікування аритмій серця», 2019; 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні підходи до терапії та 

реабілітації хворих з внутрішньою та професійною патологією», 2019; 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання клінічної, 

превентивної, реабілітаційної і професійної медицини», 2019 року; 80-ій 

підсумковій науково-практичній конференції Державного закладу «Запорізька 

медична академія післядипломної освіти МОЗ України», 2019; VI International 

scientific and practical conference «Scientific horizon in the context of social crises», 

2020, Tokyo; VI International scientific and practical conference «International 

forum: problems and scientific solutions», 2020, Melbourne. Апробація дисертації 

проведена на розширеному міжкафедральному засіданні співробітників кафедр 

терапії, клінічної фармакології та ендокринології; внутрішніх хвороб, загальної 

практики-сімейної медицини, профпатології та медичної реабілітації; 

кардіології; медицини невідкладних станів ДЗ «Запорізька медична академія 

післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» (протокол № 7 

від 22 жовтня 2020 року). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 8 праць, 

серед яких 4 статті у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК МОН 

України, 1 стаття у закордонних виданнях, 1 стаття у нефаховому науковому 

виданні, 2 тез доповідей на наукових конференціях, (2 роботи без співавторів). 
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Структура і обсяг дисертації. Матеріали дисертаційної роботи викладені 

на 200 сторінках тексту і складається зі вступу, 6 розділів (в тому числі огляду 

літератури, матеріалів і методів, 3 розділів власних досліджень, аналізу і 

обговорення отриманих результатів), висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних літературних джерел, що містить 255 посилань, з них  

41 кирилицею і 214 латиною. Робота проілюстрована 73 таблицями та 

13 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Сучасні уявлення про розвиток та перебіг фібриляції передсердь 

 

Однією з важливих медико-соціальних проблем сучасності є ФП, 

поширеність якого в популяції дорослого населення складає 

2 % для тих кому до 65 років і 9 % для тих хто старше 65 річного віку, і є 

частою причиною ішемічного інсульту. Частота розвитку емболічних 

ускладнень становить 2,1 % на рік у пацієнтів з пароксизмальною ФП, та 3,0 % 

на рік у пацієнтів з персистуючою ФП. В даний час ФП розглядається як 

потенційно летальна аритмія, враховуючи широкий спектр її негативних 

наслідків, пов'язаних не тільки з істотним погіршенням якості життя, але і 

значним підвищенням частоти серйозних ускладнень [29], [30]. 

Більш того, прогнозується, що кількість пацієнтів, що мають ФП, в 

найближчі роки буде різко зростати. За прогнозами Європейського товариства 

кардіологів до 2030 року очікується, що кожен четвертий дорослий чоловік 

середнього віку в Європі буде мати ФП [31], [32]. 

ФП незалежно підвищує ризики смерті в два рази у жінок і в півтора рази 

у чоловіків. Дана аритмія також призводить до різних ускладнень, на сам перед 

тромбоемболічних, таких ішемічний інсульт. Сучасні дослідження свідчать про 

те, що у 20-30 % хворих з ішемічним інсультом ФП діагностується до, під час 

або після даної події. Ураження білої речовини в головному мозку, когнітивні 

порушення, зниження якості життя, депресивний настрій - звичайне явище у 

пацієнтів з ФП. Саме ФП найбільш поширена аритмія у клінічній практиці, 

щороку госпіталізують від 10 % до 40 % пацієнтів з ФП [33], [34], [35]. 

У сучасних рекомендаціях Європейського товариства кардіологів 

розрізняють п’ять форм ФП: вперше виявлену - вперше виник епізод ФП; 

пароксизмальну - припиняється спонтанно або при втручанні протягом до 7 діб 

від початку захворювання; персистуючу - напад триває більше семи дні яка 
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безперервно зберігається більше семи діб, включаючи епізоди, припинені 

кардіоверсією (лікарськими препаратами або електричною кардіоверсією) після 

≥7 днів; тривало персистуючу - напад триває більше 1 року, але прийнято 

рішення про відновлення синусового ритму; постійну - довго зберігається ФП, 

при якій кардіоверсія була неефективна або не проводилася [36]. 

У 2016 році Європейським товариством кардіологів запропонована 

оновлена клінічна класифікація EHRA (European Heart Rhythm Association), яка 

розрізнює враженість симптомів захворювання: 1 - немає симптомів – ФП не 

спричиняє ніяких симптомів; 2а - легкі симптоми - нормальна життєдіяльність 

не порушена симптомами, викликаними ФП; 2b - помірні симптоми - 

нормальна життєдіяльність не порушена, проте пацієнтів турбують деякі 

прояви ФП (EHRA класу 2a та 2b можна диференціювати, оцінюючи, чи 

функціонально впливають симптоми ФП на пацієнтів. Симптоми, пов'язані з 

ФП, - це найчастіше втома / втома та задишка при фізичному навантаженні, 

рідше серцебиття та біль у грудях); 3 - виражені симптоми - змінена 

повсякденна активність; 4 - інвалідизуючі симптоми - нормальна повсякденна 

активність неможлива [37]. 

При пароксизмальній ФП клінічно значущим є період до 48 годин, 

оскільки по його закінченні ймовірність спонтанної кардіоверсії знижується. 

Якщо спочатку пароксизмальна ФП часто купірується спонтанно, то у 

подальшому вона може рецидивувати приблизно до 50 % пацієнтів протягом 

1 місяця, причому частота і тривалість нападів з часом збільшуються [38], [39]. 

Слід пам'ятати, що ФП - хронічне прогресуюче захворювання, при якому 

відбувається поступова еволюція від пароксизмальної до персистуючої і надалі 

- до постійної її форми. Якщо вперше виявлена пароксизмальна ФП часто 

купірується спонтанно, то у подальшому вона може рецидивувати приблизно у 

50 % пацієнтів протягом 1 місяця, причому частота і тривалість нападів з часом 

збільшуються. Через 4 роки ФП трансформується в персистируючу форму 

приблизно у 20 % пацієнтів, а через 14 років вже у 77 %. Частота розвитку 

персистуючої форми ФП становить 5-10 % на рік, причому наявність супутньої 
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кардіальної патології сприяє її підвищенню. При цьому відновлення синусового 

ритму представляє все більш складну задачу, в зв'язку з цим лікування стає все 

менш ефективним [40], [41], [42]. 

Для виникнення ФП необхідний тригер, а для її збереження - вразливий 

передсердний субстрат. Найбільш частим джерелом вогнища автоматизму є 

легеневі вени, однак можлива його локалізація і в інших ділянках передсердь: 

зв'язці Маршалла, задній стінці передсердя, коронарному синусі, верхній 

порожнистій вені. Одночасно можуть мати місце кілька фокусів ектопічної 

активності, що генерують хвилі мерехтіння в передсердях. Однак швидка 

пульсація не передається на передсердя в організованому вигляді - 

гетерогенність електричного проведення навколо легеневих вен внаслідок 

фіксованою або функціональної блокади в міокарді передсердь сприяє 

виникненню механізму re-entry (повторного входу збудження) [43], [44]. 

Фокус автоматизму в легеневих венах є механізмом запуску, а 

гетерогенність проведення сприяє підтримці ФП. У таких пацієнтів більш 

імовірна пароксизмальна форма ФП, ніж персистуюча. Абляція фокуса 

ектопічної активності може бути більш ефективним, ніж медикаментозне 

лікування ФП [45]. 

Виникненню ФП передує розвиток дифузного фіброзу в передсердях, що 

сприяє негомогенності поширення хвилі збудження внаслідок дисперсії 

рефрактерних періодів. Збільшення маси передсердь, вкорочення 

рефрактерного періоду передсердь і уповільнення внутрішньопредсердної 

провідності збільшує число «дочірніх» хвиль, що сприяє виникненню ФП за 

механізмом re-entry - хаотичне повторне порушення і множинне 

розповсюдження хвиль збудження. Виникнення ФП призводить до 

прогресуючого електрофізіологічного, скоротливого, структурного 

ремоделювання передсердь, що сприяє збереженню ФП і прогресуванню її в 

постійну форму (феномен «ФП породжує ФП»). Дана аритмія характеризується 

некоординованою електричною активністю передсердь з подальшим 

погіршенням їх скорочувальної функції [46], [47]. 
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Електрофізіологічне ремоделювання характеризується змінами 

рефрактерності передсердь та передсердного проведення. Висока частота їх 

скорочень (350-900 на хвилину) при ФП призводить до перевантаження 

міокарда передсердь кальцієм, що створює загрозу для життєздатних клітин і 

попереджається як швидкими, так і тривалими компенсаторними механізмами, 

використовуючи вхідний тік кальцій у клітину (інактивація кальційових 

каналів). У результаті цього відбувається укорочення тривалості потенціалу дії 

та ефективного його рефрактерного періоду, що може призводить до зберігання 

аритмії. Електрофізіологічне ремоделювання швидко виникає, зазвичай в 

продовж декількох днів, і підвищує стійкість ФП, проте і швидко зворотне, 

повністю зникає при відновленні синусового ритму протягом від 1 години  

до 3-4 днів [48], [49]. 

Підтримка ФП в міокарді передсердь пов'язано, перш за все, з наявністю 

субстрату аритмії. Деякі захворювання і перш за все сама тахікардія призводять 

до появі процесів ремоделювання передсердь. Зниження концентрації 

внутрішньоклітинного кальцію при високій частоті скорочень передсердь 

призводить до зменшення їх скорочення та наступної дилатації, що веде до 

зберігання ФП [50], [51]. 

Некоординована електрична активація міокарда передсердь при ФП 

призводить до неефективної евакуації крові з передсердь і їх перевантаження 

об'ємом з розтягуванням. Причому навіть при пароксизмальній формі ФП після 

відновлення синусового ритму будь-яким способом (при електричній або 

медикаментозній кардіоверсії) відбувається зниження фракції викиду 

передсердь, що перешкоджає нормалізації їх порожнини. Цей феномен отримав 

назву «оглушені передсердя» («atrial stunning»), і зберігається протягом одного 

місяця після успішного відновленя синусового ритму [52], [53]. 

Фракція викиду передсердь при ФП має тенденцію до нормалізації за 

відсутності нападів аритмії. Навпаки, дилатація передсердь має тенденцію до 

прогресування в міру зростання «тягаря» ФП незалежно від форми її клінічного 

перебігу. Важливим клінічним проявом даного процесу є перешкода, що 
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спричинена дилатацією передсердь для успішного відновлення і утримання 

синусового ритму [54], [55]. 

При дилатації передсердь відбувається активація РААС, що веде до 

апоптозу, фрагментації саркоплазматичної ретикуляції, клітинної дегенерації, 

проліферації фібробластів, акумуляції коллагена, гіпертрофії і в заключенні – 

розвитку фіброзу лівого передсердя та ще більшої її дилатації. Численні 

структурні зміни є незворотні та призводять до розвитку постійної ФП [56], 

[57], [58]. 

Прогноз для пацієнтів визначається в першу чергу тяжкістю патології 

серця, що лежить в основі ФП, по-друге їх віком. Наслідки ФП були чітко 

встановлені в численних великих дослідженнях і включають збільшення 

частоти інсультів і системних емболій, а також збільшення смертності. Ризик 

розвитку ішемічного інсульту, пов'язаний з ФП, становить 1,5 % на рік у осіб 

50-59 років, тоді як вже у осіб 80-89 років - 23,5 % або в середньому 5 % на рік 

у загальній популяції. Тобто ФП збільшує ризик розвитку інсульту приблизно в 

5 разів. Кожен шостий інсульт відбувається у хворого який має ФП [59], [60]. 

Таким чином, ФП – це хронічне прогресуюче захворювання, що може 

призвести до життєнебезпечних ускладнень. Причини збільшення поширеності 

ФП залишаються невловимими і пов'язані з безліччю факторів, включаючи: 

поліпшену виявлюваність, підвищену захворюваність і більшу виживаність 

після початку ФП. Подальше дослідження ФП дозволить глибше зрозуміти 

проблематику та знайти більш ефективні шляхи вирішення поставлених 

проблем. Стає очевидною необхідність проведення подальших поглиблених 

досліджень у цьому напрямку для розробки персоналізованого підходу, що 

покращить прогноз у пацієнтів з ФП. Створення комплексу лікувальних і 

профілактичних заходів на основі індивідуальних характеристик пацієнта 

складає основу персоналізованої медицини – щодо нового, але успішно 

розвивається напрямку медицини. 
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1.2 Роль активації ренін-ангіотензин-альдостеронової та 

симпатоадреналової систем у хворих на фібриляцію передсердь 

 

Роль РААС у патогенезі різних захворювань серцево-судинної системи 

вивчається давно, проте дослідження останніх років доводять прямий вплив 

компонентів на електрофізіологічні властивості кардіоміоцитів передсердь. На 

сьогодні відомі декілька основних патогенетичних механізмів прямого впливу 

РААС на структурне й електрофізіологічне ремоделювання передсердь: прямий 

вплив на функцію іонних каналів і міжклітинної взаємодії кардіоміоцитів 

передсердь; збільшення фіброзу передсердної тканини, розтягнення і дилатація 

передсердь [61], [62]. 

Активація РААС відіграє не тільки важливу ролі, за рахунок високого 

рівня реніну, при есенціальній гіпертензія та реноваскулярній гіпертензія, але 

також має електрофізіологічні ефекти, які можуть викликати аритмії. 

в тканинах лівого передсердя у пацієнтів з ФП визначається збільшення 

рецепторів ангіотензину II першого типу і рівня ангіотензинперетворюючого 

ферменту. Стимуляція рецепторів ангіотензину II першого типу ініціює каскад 

процесів фосфорилювання та активує мітогенні протеїнкінази, що призводить 

до гіпертрофії й апоптозу кардіоміоцитів передсердь, акумуляції фібробластів і 

індукції колагену. В кінцевому рахунку це викликає структурне ремоделювання 

передсердь, що сприяє початку і увічненню ФП [63], [64]. 

Підвищена готовність до виникнення ФП пов'язана з прогресуючим 

зменшенням ефективного рефрактерного періоду передсердь. Компоненти 

РААС безпосередньо впливають на зміни у транспортуванні іонів кальцію і 

натрію через мембрану кардіоміоцитів. Ангіотензин II (AТ-II) ініціює 

активацію кальцієвих каналів L-типу, аналогічні зміни транспорту іонів 

кальцію відбуваються при збільшенні концентрації альдостерону [65], [66]. 

Зміна потоку іонів по кальцієвих каналах L-типу призводить до 

вкорочення потенціалу дії, зменшення ефективного рефрактерного періоду 

передсердь і появі ФП. Доведено вплив тканинного компоненту РААС на 
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проникність мембрани кардіоміоцитів для іонів натрію. Підвищення 

концентрації ангіотензину II зменшує транспорт іонів натрію всередину 

клітини, тим самим змінюючи поріг збудливості кардіоміоцитів передсердь. 

Крім того, в дослідженнях in vitro було доведено, що збільшення 

ангіотензину II сприяє фосфорилюванню білка мембрани СX43 і зміни 

міжклітинних зв'язків кардіоміоцитів [67], [68]. 

Порушення міжклітинної взаємодії знижує швидкість поширення хвилі 

збудження по передсердям і ініціює появу ФП. Таким чином, активація РААС 

відіграє провідну роль у розвитку структурного ремоделювання передсердь, що 

призводить до зміни електрофізіологічних властивостей передсердної тканини і 

виникнення ФП [69]. 

Особливий інтерес представляє вивчення РААС і її механізмів, що 

сприяють переходу профібротичних компонентів в передсердний фіброз. 

Виявлено, що ангіотензин II, як профібротичний білок відіграє центральну роль 

у виробленні колагену. Підвищена активність РААС сприяє структурному 

ремоделюванню і прогресуванню передсердного фіброзу. Ангіотензин II 

працює завдяки взаємозв’язку з рецепторами 2 різних підтипів: 

ангіотензинових рецепторів I і II типу, ефекти яких відрізняються. Так, за 

допомогою ангіотензинових рецепторів I типу реалізуються фіброгенні ефекти 

ангіотензину ІІ за рахунок стимуляції проліферації фібробластів, гіпертрофії та 

апоптозу кардіоміоцитів. Активація ангіотензіновиx рецепторів II типу 

стимулює процеси накопичення білків позаклітинного матриксу, що служить 

предиктором розвитку фіброзу. Доведено, що чим більше колагену, тим вище 

жорсткість не тільки судинної стінки, а й стінки міокарда [70], [71]. 

Вплив ангіотензину II на склад позаклітинного матриксу і активність 

синтезу колагену частково пов'язано з локальним синтезом цитокіну - 

трансформуючого фактору росту-β1, який разом з іншими профібротичними 

факторами такими як сполучнотканинний і тромбоцитарний фактор росту, що 

служать головними посередниками в фібротичних процесах. Цитокін 

трансформуючий фактор росту-β1 є багатофункціональним профібротичним 
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протеїном, який секретується як фібробластами, так і кардіоміоцитами і досить 

активно впливає на синтез і склад позаклітинного матриксу. Основними 

кардіальними ефектами трансформуючий фактор росту-β1 є: гіпертрофія, 

фіброз і апоптоз. Відомо, що рівень трансформуючого фактору росту-β1 у 

пацієнтів з ФП вище, ніж у пацієнтів з синусовим ритмом. Автори вважають, 

що таким чином формується цикл прямого зв'язку між профібротічним 

цитокіном і РААС [72], [73]. 

На основі експериментальних досліджень показало, що ангіотензин II має 

низку потенційно проаритмічних ефектів. Звуження судин, викликане AT-II, 

збільшує серцеве постнавантаження і сприяє гіпертрофії лівого шлуночка, є 

побічно проаритмічним чинником через підвищення тиску і розтягування 

передсердя. Ангіотензин II збільшує загибель клітин передсердь, приводячи до 

ФП. Крім того, AT-II сприяє утворенню активних форм кисню і розвитку 

окисного стресу. Активація РААС сприяє розвитку, як міокардіального, так і 

судинного окисного стресу при ФП. На додаток вплив РААС припідвищує 

артеріальний тиску і призводить до ЕД. У дослідженях доведено, що РААС 

відіграває певну роль у виникненні ендотеліальній дисфункції, що 

спостерігається у пацієнтів з ФП [74], [75], [76]. 

На сьогодні привабливою є ідея блокувати ефекти AT-II. Дослідження 

доказують позитивний ефект від втручання в передачу сигналів AT-II для 

запобігання фіброзу передсердь і асоційованої ФП. Результати клінічних 

досліджень також багатообіцяючі. Дослідження The TRAndolapril Cardiac 

Evaluation (TRACE) було одним з найбільш ранніх досліджень на людях, яке 

показало перевагу інгібування передачі сигналів AT-II при ФП. Пацієнти з 

дисфункцією лівого шлуночка або нещодавно перенесеним інфарктом міокарда 

були випадковим чином розподілені на прийом трандолапріла або плацебо в 

дослідженні щодо запобігання смертності, причому лікування ІАПФ показало 

зниження частоти виникнення ФП з плином часу [77], [78], [79]. 

З'являється все більше даних, що свідчать - мінералокортикоїд 

альдостерон відіграє певну роль у розвитку фіброзу. На сьогодні причини 
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підвищення продукції альдостерону при ФП практично не вивчені. Не цілком 

зрозуміло, чи є ФП сама по собі індуктором синтезу альдостерону або, навпаки, 

надлишок цього гормону «запускає» механізми розвитку та підтримки аритмії. 

Є дані про те, що генераці внутрішньосерцевого альдостерону сприяє фіброзу. 

Дослідження на людях також показують, що антагонізм альдостерону корисний 

для запобігання структурного ремоделювання серця. Найбільш прямі клінічні 

докази ролі альдостерону при ФП обумовлені тим фактом, що у пацієнтів з 

первинним гіперальдостеронізмом відносний ризик розвитку ФП у 12 разів 

вище у порівнянні з контрольними групами [80], [81], [82], [83]. 

Активація симпатичного відділу вегетативної нервової системи 

переважно впливає на синоатриальний і атріовентрикулярний вузли, але 

волокна існують по всьому передсердю. Праве передсердя має бішу іннервацію, 

ніж ліве. Вегетативна нервова системи пов'язана з динамічною зміною 

нейрогуморальної циркуляції медіаторів, тому високий рівень катехоламінів 

може мати тривалий вплив на передсердя. Адренергічна стимуляція може 

ініціювати передсердну ектопічну активність, яка може викликати локальну re-

entry та викликати ФП. Гіперактивація симпатоадреналової системи (САС) 

робить негативний вплив на стан серцево-судинної системи, викликаючи 

надмірну констрикцію вен і артеріол, надлишок катехоламінів значно підвищує 

потреби міокарда в кисні, створюючи кардіотоксичний ефект [84], [85]. 

У хворих з ІХС в поєднанні з гіпертонічною хворобою активація симпато-

адреналової системи може відігравати ключову роль в генезі фібриляції 

передсердь шляхом посилення порушень автоматизму і тригерної активації в 

ураженому міокарді. Надлишок адреналіну та норадреналіну також може 

робити свій внесок в рецидиви аритмії. Патогенетично обґрунтованим у такій 

ситуації може бути призначення даної категорії хворих β-адреноблокаторів 

[86], [87]. 

Таким чином, необхідно враховувати, що пароксизми ФП можуть 

протікати з активацією РААС, особливо це актуально при розвитку аритмії на 

фоні коморбідної патології. Враховуючи ці дані, представляється доцільним 
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визначення рівнів альдостерону і ангіотензину II в плазмі крові пацієнтів з ФП 

та осіб без аритмії в анамнезі за умови зіставлення цих даних з 

морфофункціональними характеристиками передсердь і з характером течії ФП. 

Активація РААС може зменшеувати синтез і секрецію NO або посилення 

його деградації в умовах оксидативного стресу, та приводити до розвитку ЕД. 

Ендотеліальна дисфункція є самостійною детермінантою ФП. Впровадження в 

медичну практику нових біомаркерів діагностики ставлять лікарів перед 

необхідністю формувати новий погляд на проблему виникнення ФП на фоні 

ІХС поєднаної з гіпертонічною хворобою. Більш точне знання особливостей 

патогенезу ФП може відкрити нові можливості для її лікування, і дає 

можливість вибору препаратів, оптимальних для профілактики рецидивів 

аритмії. 

 

1.3 Роль поліморфізмів генів регулюючих нейрогуморальні системи у 

пацієнтів з фібриляцією передсердь 

 

ФП це багатофакторне захворювання, в розвитку якого мають значення 

похилий вік, артеріальна гіпертензія, фактори зовнішнього середовища і 

генетична схильність. Ризик розвитку збільшується у тих, хто має в анамнезі 

хоча б одного з батьків з даної аритмією [88], [89]. 

Генетична схильність до ФП має сильний спадковий компонент, який не 

залежить від супутніх серцево-судинних захворювань. До третини пацієнтів з 

даною аритмією мають загальні генетичні варіанти, що призводять до ФП, хоча 

і з відносно низьким додатковим ризиком. Хоча в даний час генетичне 

тестування не використовується в рутинній клінічній практиці, в майбутньому 

геномний аналіз може дати можливість поліпшити діагностику і ведення 

пацієнтів з ФП [90], [91]. 

Виникнення ФП може сприяти поєднання певних поліморфізмів генів. 

Особливо актуально вивчення генів РААС, так як роль цієї системи в патогенезі 

ФП вивчається в даний час особливо інтенсивно. Останні дані показують, що 
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активація РААС відіграє важливу роль у розвитку та збереженні ФП. Ці 

дослідження мають великий практичний інтерес, оскільки виявлено 

асоціативний ефект інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту в 

профілактиці ФП [92], [93], [94]. 

Ген AGT кодує білок ангіотензиноген. Даний білок експресується в 

печінці і розщеплюється під дією ферменту реніну у відповідь на зниження 

артеріального тиску. Отриманий продукт, ангіотензин I, потім розщеплюється 

АПФ до фізіологічно активного ферменту ангіотензину II. Дефекти в цьому 

гені можуть бути також пов'язані з неспадковою фібриляцією передсердь. 

Виявлено понад 16 точкових мутацій гена AGT, більша частина яких 

призводить до амінокислотних замін. Найбільш досліджені алельні варіанти 

мутацій М235Т і T174M [95], [96]. 

У роботі N. P. Topal et al. було вивчено взаємозв'язок між поліморфізмом 

генів РААС і розвитком ФП. Було генотиповано ряд поліморфізмів у тому 

числі Меt235RThr. За результатами дослідження були зроблені висновки, що 

пацієнти з наявністю мутації в генах РААС можуть бути схильні до розвитку 

ФП. На їхню думку, саме генетична схильність може лежати в основі набутої 

форми ФП [97]. 

Група вчених під керівництвом Q. Wang et al. досліджувала поліморфізм 

М235Т гена AGT у пацієнтів з ФП, які перенесли катетерну абляцію, і дійшли 

висновку, що даний поліморфізм може бути пов'язаний з рецидивом ФП. 

Автори стверджують, що генотипування корисно для виявлення пацієнтів з 

високим ризиком рецидиву ФП після катетерної абляції та необхідна розробка 

індивідуальної стратегії подальших дій за результатами генотипу [98]. 

Дія АТ-ІІ опосередковується рецепторами 1-го і 2-го типу (AT1 та AT2). 

Групою вчених A. Bold et al. було визначено, що ФП асоціюється з 

підвищенням регуляції AT1 в лівому передсерді, але не в правому [99]. 

Взаємодія ангіотензину ІІ з рецепторами 1-го типу, розташованими на 

фібробластах серця, призводить до індукції гіперплазії фібробластів, активації 

біосинтезу колагену та інгібування шляхів його деградації, а також до зниження 



 

 

39 

активності колагенази гена AGTR1, який кодує рецептор ангіотензину II I типу, 

був картований на хромосомі 3 [100]. 

У даний час активно вивчається поліморфізм A1166C гена AGTR1. 

Доведено, що мутація саме A1166C нуклеотидної послідовності гена AGTR1 

впливає на функціональну активність рецептора і ангіотензину II [101], [102]. 

У своєму дослідженні Y.N. Belenkov et al. вивчили зв'язок між 

генетичним поліморфізмом A1166C гена AGTR1, який також є ключовим геном 

в РААС, і ризиком ФП. За результатами роботи встановлено, що наявність 

даного поліморфізму пов'язано з підвищеним ризиком фібриляції передсердь, і 

надає кумулятивне вплив на фенотип захворювання, а так само викликає 

розвиток вираженої гіпертрофії міокарда [103]. 

Поліморфізм A1166C генів асоційований також з есенціальною 

гіпертензією, артеріальною вазоконстрикцією. Підвищений серцево-судинний 

ризик при даному поліморфізмі P.P. van Geel et al. пояснюють підвищеною 

артеріальною відповіддю на ангіотензин II. Можна припустити, що 

поліморфізм A1166C сприяє індивідуальній реакції на різні гіпотензивні 

препарати [104]. 

Відомо, що блокатори РААС здатні не тільки знизити ризик розвитку 

вперше виявленої ФП у хворих з артеріальною гіпертензією, а й запобігати 

рецидивам ФП у пацієнтів і без неї. Крім того, дослідження показали, що 

блокатори РААС здатні запобігати ремоделюванню не тільки лівого шлуночка, 

але і лівого передсердя (ЛП), що також вказує і на патогенез ФП [105], [106]. 

Важливе значення в позитивності перебігу персистуючої ФП має і 

регуляція активність САС. Відомо, що симпатоадреналова система грає 

важливу роль у ґенезі порушень серцевого ритму. Негативна дія добре 

катехоламінів відома, і опосередкована головним чином через 

β1-адренорецептори, функціонування яких здійснюється за участю G-білка. При 

зв'язуванні агоніста з рецептором відбувається активація G-протеїну з 

подальшим запуском ряду біохімічних реакцій, що мають фінальною точкою 
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скорочення кардіоміоцитів. Їх ефективність також може залежати від 

генетичних особливостей пацієнта [107], [108]. 

Кодування β1-адренорецепторів здійснюється геном ADRB1, 

локалізованому в 10 хромосомі (локус 10q25.3). Даний ген поліморфен, і до 

теперішнього часу описано більше десяти поліморфізмів, два з яких є найбільш 

значущими у клінічному відношенні це G389A та G49S [109], [110]. 

У дослідженні B. Parvez et al. були зафіксовані дози призначених 

препаратів для контролю ФП. Автори досліджували асоціацію варіантів 

поліморфізму гена ADRB1 G389A і G49S. Було виявлено, що варіант G389A 

був значно пов'язаний з відмінністю відповіді на терапію, тоді як варіант G49S 

не був [111]. 

У дослідженні A. M. Nia et al. вивчалася дія різних генотипів ADRB1 на 

антиаритмічну дію флекаїніду, у пацієнтів з фібриляцією передсердь. Було 

встановлено, що поліморфізму Arg389Gly і Ser49Gly можуть мати 

прогностичну цінність для перебігу фібриляції передсердь [112]. 

Асоціація поліморфізму гена ADRB1 з ФП вивчали S. Nicoulina et al. 

метою їх досліджень було встановлення ймовірності та закономірності 

успадкування ФП при асоціації з поліморфізмом Ser49Gly гена кодування 

β1-адренорецептора (ADRB1). За результатами свого дослідження автори 

роблять висновок, що генотип Gly49Gly можна розглядати як предиктор 

розвиток ФП. Родичі пробандів з первинною ФП і генотип Ser49Gly повинні 

бути включені в групу ризику розвитку даної аритмії [113]. 

Гіперактивація РААС і САС сприяє розвитку ЕД. Основним 

вазоконстриктором в судинній стінці є ендотелін-1, який пригнічує експресію 

ендотеліальної NO-синтетази (eNOS), внаслідок чого знижується продукція 

оксиду азоту, що стимулює вироблення супероксидных радикалів, які 

безпосередньо або через активацію прозапальних цитокінів пошкоджують 

міокард. У світлі сучасних патофізіологічних теорій ендотеліальні клітини є 

автономним серцево-судинним ендокринним органом, що виконує низку 

найважливіших функцій. Ендотелій бере участь у вивільненні вазоактивних 
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речовин і дезагрегантів, у фібринолізі та регулюванні імунних реакцій. Клітини 

ендотелію мають власну ферментативну активність, впливають на 

гладком’язові клітини, регулюють їх зростання і захищають від дії 

вазоконстрикторів. У теперішній час ЕД розглядають як одну з центральних 

ланок патогенезу серцево-судинних захворювань [114], [115], [116]. 

Ген, що кодує eNOS, знаходиться в хромосомі 7q35-36 і складається з 

26 екзонів та 25 інтронів. Описані 11 поліморфізмів гена eNOS, з яких  

8 вивчали в якості факторів ризику серцево-судинних захворювань. На 

сьогоднішній день найбільш вивченими є поліморфізми G894T і С786Т гена 

eNOS [117], [118]. 

Дані про значення поліморфізму С786Т у прогнозуванні ризику 

серцево-судинних захворювань досить суперечливі. Так в дослідженні 

G.K. Paul et al. даний поліморфізм гена NOS3 асоційовані з ризиком судинних 

захворювань [119]. 

Тоді, як у роботі M. Hasanzade et al., яка була присвячена дослідженню 

поліморфізму C786T, не було ніякого значного зв'язку з ризиком розвитку ІХС. 

Однак автори відзначають важливість подальших досліджень, для створення 

панелі молекулярних поліморфізмів яку можна використовувати, як генетичний 

маркер ризику серцево-судинних захворювань [120]. 

Дослідницький інтерес до поліморфізмів eNOS при ФП зріс в останні 

роки, але результати окремих досліджень суперечливі через їх невеликі розміри 

вибірки. За результатами мета-аналіза Y.Q. Zhang et al. поліморфізм локуса гена 

eNOS С786Т має відношення до ризику розвитку ФП. Результати показують, 

що поліморфізм 786T/C значно знижує ризик розвитку ФП у білих людей у 

контрольної популяції, але автори роблять висновок, що для подальшої оцінки 

необхідні більш масштабні дослідження. Сучасний науковий пошук 

направлений на проблему оксиду азоту, постійно з'являються нові дані про його 

роль при різних серцево-судинних захворюваннях. Значення оксиду азоту і 

необхідність корекції його метаболізму у хворих з ФП представляється вельми 

актуальним завданням, подальше вивчення цієї проблеми дозволить 
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максимально глибоко оцінити і зрозуміти всю багатогранність і важливість 

функціонування системи оксиду азоту в організмі [121], [122]. 

Забруднення повітря впливає на безліч епігенетичних механізмів, що 

відбивається в зміні метилування ДНК, модифікації гістонів і експресії 

мікроРНК. Через їх стабільності епігенетичні зміни, викликані впливом 

навколишнього середовища, можуть накопичуватися з плином часу і 

зберігатися навіть при відсутності факторів, що їх викликали, що визначає 

відхилення в траєкторії здоров'я і ризик серцево-судинних захворювань. 

Забруднення повітря є гострою причиною виникнення ФП, що, ймовірно, 

сприяє несприятливим серцевим наслідків, пов'язаних із забрудненням, які 

спостерігаються в епідеміологічних дослідженнях [123], [124]. 

Вплив на організм людини несприятливих факторів навколишнього 

середовища у критичні періоди його розвитку може причиною формування 

патології в подальшому. Важливим аспектом досліджень є взаємодії генів з 

навколишнім середовищем, щоб краще зрозуміти різні фактори впливу. 

Визначення взаємодії генів і навколишнього середовища корисні для розуміння 

серцево-судинних хвороб. Іноді чутливість до факторів ризику навколишнього 

середовища передається у спадок, але не сама хвороба. На людей з різними 

генотипами по-різному впливають одні й ті ж фактори навколишнього 

середовища, і, таким чином, взаємодії генів і навколишнього середовища 

можуть призводити до різних фенотипів захворювання [125], [126]. 

Сучасні дослідження показали інтерактивний вплив багатьох факторів 

навколишнього середовища на перебіг ССЗ. Комплексна взаємодія між 

генетичними та екологічними факторами у патогенезі складних захворювань, з 

доведеним генетичним компонентом, таких як ІХС і гіпертонічна хвороба, де 

вплив окремих генів на ризик слабкий, пояснює, чому поліморфізм генів може 

впливати на клінічний фенотип. Це спостереження узгоджується з концепцією, 

що в багатофакторних захворюваннях генетичні поліморфізми частіше 

впливають на ризик захворювання, визначаючи індивідуальну чутливість до 

екологічних факторів ризику, ніж є причиною самого патологічного процесу. 
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Однак слід зазначити, що особливу занепокоєність у дослідженнях взаємодії 

генів з навколишнім середовищем викликає недостатня відтворюваність 

результатів. Можливе, що дослідження дають неточні результати через 

вивчення безлічі фенотипів і факторів навколишнього середовища у досить 

різних популяціях [127], [128]. 

Таким, чином по-перше, генетичні поліморфізми можуть впливати, як на 

вираженість патологічних змін в організмі, так і на ефективність їх 

фармакотерапії. По-друге, дослідження поліморфізмів генів РААС і САС може 

дозволити завчасно виявляти осіб підвищеного ризику рецидиву персистуючої 

ФП і здійснювати профілактику. Аналіз літератури показав, що, незважаючи на 

безліч проведених досліджень з поліморфізму генів РААС при ССЗ, результати 

цих досліджень дуже суперечливі. На негативний або позитивний результат 

дослідження впливає не тільки розмір вибірки, але зустрічальність цих алелів ц 

конкретній популяції. До того ж кожна популяція має свої особливості в 

генному апараті, екологічній обстановці, які теж в свою чергу впливають на 

кінцевий результат дослідження. 

В даний час відбувається зміна парадигми при лікуванні хворих з 

кардіальної патологією. Геноміка стає все більш поширеною в серцево-

судинній медицині. У найближчі роки ми очікуємо, що додавання тестування 

на рівні геному і складних аналізів геномного та екологічного ризику буде 

сприяти подальшому вдосконаленню індивідуальних підходів до ведення 

пацієнтів з ФП. 

 

1.4 Структурні та гемодинамічні зміни у пацієнтів з фібриляцією 

передсердь 

 

Фіброз є найбільш яскравою рисою структурної парадигми 

ремоделювання, це грає ключову роль в розвитку вразливого субстрату для ФП. 

Передсердний фіброз може призводити до дизрегуляції позаклітинного 

матриксного метаболізму з надмірним відкладенням фібриллярного колагену, 
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зазвичай у відповідь на серцевий інсульт. Відомо, що деякі стани викликають 

ФП-стимулюючий фіброз передсердь, включаючи кардіоміопатії,  

захворювання мітрального клапана, міокардит і старіння. Вважається, що ці 

відхилення в структурі і провідності призводять до виникнення блоку 

провідності і стабілізації re-entry ланцюгів, що підтримують ФП. Хоча фіброз 

передсердь регресує, порушення провідності зберігаються і залишається 

субстрат для спонтанної підтримки ФП, додатково підтримуючи процес 

структурного ремоделювання, як важливого фактора для аритмогенного 

субстрату [129], [130], [131], [132]. 

Важливість фіброзу передсердь як детермінанти ФП все більш цінується і 

зосереджена на тому, щоб краще визначити відповідні системи передачі 

сигналу. Хоча це ще з'ясовано не повністю, було досягнуто значного прогресу в 

розумінні нейрогуморальних і клітинних механізмів, які сприяють фіброзу 

передсердь, тим самим спрямовуючи розробку стратегій для запобігання 

структурного ремоделювання. Деякі дослідження вказують на профібротичну 

роль системи РААС і пов'язаного з нею медіатора, що трансформує фактор 

росту-β1. Вважається, що оксидативний стрес і запальні процеси підсилюють 

фіброз - зв’язану ФП сприйнятливість [133], [134]. 

У серцевому м'язі щілинний контакт відіграє ключову роль в електричній 

взаємодії і поширенні імпульсу між клітинами. Функція щілинного з'єднання 

залежить від регуляції коннексису в каналі щілинного з'єднання. Порушення у 

структурі та дизрегуляція міжклітинного з’єднання призводить до виникнення 

аритмій [135], [136]. 

Патологічні серця з гетерогенною експресією Cx43 в щільовому з'єднанні, 

оброблені форбол-12-міристат 13-ацетатом і аналогом AT-II, а також діабетичні 

серця, показали значно вищу чутливість до фібриляції. З іншого боку, серця з 

підвищеною експресією Cx43 в щільовому з'єднанні, попередньо оброблені 

активатором протеїн кіназою A, аналогом циклічного АМФ (8-бромциклічний 

АМФ) або d-соталолом, показали значно більш низьку чутливість до 

фібриляції. На початку фібриляції, підвищення рівня AT-II в серцевій тканині, 
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збільшення активності протеїнкінази С, наявність протеїнкінази  

С-опосередкованого гіперфосфорилювання, пригнічення протеїн кіназою  

A-опосередкованого фосфорилювання Cx43 і зниження при експресії Cx43 в 

щільовому контакті не спостерігалося [137], [139]. 

Збільшення протеїнкінази С-опосередкованого фосфорилювання і 

пригніченння протеїн кінази A-опосередкованого фосфорилювання викликає 

спадне ремоделювання Cx43. Таке ремоделювання Cx43 викликає асинхронну 

електричну активність і робить серцеву тканину сприйнятливою до фібриляції. 

протеїнкінази С активується AT-II. Сама фібриляція реконструює Cx43, 

викликаючи тим самим порочне коло. В результаті вважається, що інгібітори 

протеїнкінази С, антагоністи AT-II і активатори протеїн кінази A можуть 

надавати захисну дію проти ініціації або розвитку ФП [139]. 

Окрім цього, відбувається електричне ремоделювання. Різні форми 

серцевих захворювань і порушень ритму призводять до зміни іонного каналу 

серця і функції транспортера. Ці зміни в багатьох випадках є частиною 

гомеостатичної адаптивної відповіді на первинну аномалію, але часто 

призводять до вторинної серцевої дисфункції. За останні роки було отримано 

величезну кількість інформації про біофізичної природи аритмогенного 

ремоделювання іонних каналів, а також про його патофізіологічні наслідки. 

Внаслідок електричного ремоделювання відбувається вкорочення 

рефрактерного періоду, що, як зазначено вище, є однією з необхідних умов 

існування re-entry [140]. 

Ремоделювання передсердь відіграє центральну роль в патофізіології ФП. 

Крім електричного ремоделювання ЛП патогенез ФП включає ще і структурне 

ремоделювання ЛП. Саме структурне ремоделювання ЛП обумовлює появу 

множинних невеликих вогнищ циркуляції збудження і збільшення дисперсії 

рефрактерності, які стабілізують дану аритмію [141], [142]. 

Зміна внутрішньосерцевої гемодинаміки, яка супроводжує ФП, і 

пов'язана з порушенням механічної функції лівого передсердя, також відомим, 

як механічне ремоделювання, пояснює збільшення ризику тромбоемболічних 
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ускладнень. Навіть в початковій стадії розвитку ФП призводить до порушення 

механічної функції, а в міру природного розвитку захворювання механічна 

дисфункція прогресує і набуває незворотного характеру [143], [144]. 

Механічна дисфункція ЛП до теперішнього часу оцінюють у контексті 

його станнінга, тобто минущої механічної дисфункції ЛП і його вушка. Вперше 

група вчених W. Manning et al. виявила, що після відновлення синусового 

ритму нормалізація механічної функції міокарда передсердь відбувається не 

відразу: у 38-80 % пацієнтів з персистуючою ФП спостерігається феномен 

«оглушення», або станнінг передсердь («atrial stunning»). Виникнення цього 

явища пов'язують з тривалістю існування ФП до кардіоверсії, розмірами 

передсердя, наявністю супутньої кардіальної патології [145], [146]. 

Механізми станнінга досить добре відомі, але переважна більшість даних 

щодо цих механізмів отримано в експериментальних дослідженнях на 

ізольованих препаратах сердець. Феномен «оглушених передсердь», 

розвивається як гостре явище, всупереч нормалізації серцевого ритму, 

пов'язаний з підвищеним ризиком тромбоемболій [147], [148]. 

При пароксизмі ФП у хворого з’являються несприятливі зміни в 

кардіогемодинаміці: значно збільшується частота серцевих скорочень і 

пов'язане з цим укорочення діастоли; нерегулярність збудження шлуночків веде 

до змін геометрії і механіки внутрішньосерцевих структур, це ускладнює 

процеси розслаблення стінок шлуночків; при тривалому пароксизмі 

розвивається скорочувальна слабкість міокарда шлуночків, особливо лівого 

шлуночка, тобто порушується систолічна функція. Втрата ефективного 

передсердного скорочення може призводити до порушення діастолічного 

наповнення шлуночків [149], [150]. 

ФП, незалежно від функціонального стану шлуночків серця, веде до 

недостатності лівого та правого передсердя, наслідком чого служить 

підвищення тиску в легеневій артерії і поява субклінічних ознак венозного 

застою у великому колі кровообігу. Відновлення синусового ритму при 
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пароксизмальній формі ФП призводить з часом до поліпшення систолічної і 

діастолічної функція лівого шлуночка [151], [152]. 

На поліпшення функції може бути потрібно кілька тижнів, що 

пояснюється поступовим відновленням активності передсердь і поліпшенням 

систолічної функції лівого шлуночка. Структурні зміни лівого шлуночка, які 

супроводжуються його систолічною і діастолічною дисфункцією, і, як наслідок, 

підвищенням тиску в лівому передсерді з подальшою його дилатацією також є 

факторами, що призводять рецидиву ФП [153], [154]. 

Представляється вельми актуальним завданням пошук маркерів 

можливого рецидиву ФП. На думку дослідників збільшення розміру ЛП є 

провідним фактором ризику розвитку і рецидиву ФП. Так, на думку 

А. Sanfilippo et al. збільшення розміру ЛП є сильним незалежним фактором 

ризику розвитку ФП. Зокрема, при значній дилатації ЛП (більше 5 см), цей 

ризик виявляється підвищеним в 4 рази [155]. 

За результатами досліджень Kannel W.B. et al. вказують на важливу роль 

збільшення діаметра ЛП, як ехокардіографічного предиктора розвитку 

неклапанної ФП. Крім діаметра ЛП, в літературі відзначена прогностична роль 

об’єму ЛП. Так, за даними K. Yoshida et al., об’єм ЛП був більш прогностично 

цінним, ніж клінічні дані та діаметр ЛП [156], [157]. 

Таким чином, ФП викликає широкий спектр змін, як в анатомічних, так і 

в функціональних. Аритмія призводити до структурних, електричних та 

механічних змін, що у свою чергу може посилювати негативні впливи ФП та 

розвитку подальших супутніх хвороб серця та організму в цілому. Порушення 

внутрішньосерцевої гемодинаміки, що виникають під час пароксизму ФП, 

можуть бути як причиною, так і наслідком фібриляції передсердь. Структурне 

ремоделювання передсердь, є одним з найважливіших факторів, що обумовлює 

виникнення і характер клінічного перебігу ФП і її ускладнень, а також 

ефективність лікування. 

Погіршення механічної функції передсердь обумовлює збереження їх 

дилатації, що сприяє рецидивуванню аритмії. Розширення порожнини 
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передсердь є не тільки патогенетичною ланкою ФП, але і, одночасно, фактором, 

що визначає її клінічний перебіг, розвиток ускладнень і ефективність її 

лікування. Закономірним наслідком даної патогенетичної зв'язку є можливість 

використання об’ємних показників передсердь для прогнозування перебігу 

аритмії. Тому важливі результати ЕхоКГ дослідження, виконаного у пацієнта 

на фоні синусового ритму. Проблема взаємозв'язку ФП і морфо-

функціонального стану міокарда зберігає свою актуальність і на сьогоднішній 

день. Цим і визначається необхідність продовження досліджень у даному 

напрямку. 

 

1.5 Лікування пацієнтів з пароксизмальною формою фібриляції 

передсердь на тлі ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби 

 

У даний час ФП є однією з найбільш поширених серцевих аритмій у 

клінічній практиці, вона є незалежним чинником підвищення ризику смерті від 

серцево-судинних причин, обумовлює часті госпіталізації та знижує якість 

життя пацієнтів. У зв'язку цим, не викликає сумнівів необхідність проведення 

ефективних лікувальних і профілактичних заходів, спрямованих на усунення і 

попередження рецидивів даної аритмії [158], [159]. 

Основні проблеми в лікуванні пацієнтів з ФП пов'язані з самою аритмією 

і профілактикою тромбоемболій. Наразі, при лікуванні ФП лікарі повинні 

пам’ятати про доказову базу препаратів та призначати їх згідно протоколів 

лікування, з метою попередження прогресування ФП та профілактики її 

рецидивів. На сьогодні в лікування ФП базується на рекомендаціях 

Європейської асоціації кардіологів та асоціації кардіологів України [160], [161]. 

До цього часу не має даних, що підтверджують єдиний шлях і єдину 

стратегію лікування хворих з ФП. На сьогодні для пацієнтів з ФП на тлі 

ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби для профілактики рецидивів 

аритмії рекомендується upstream therapy. Ця стратегія проводиться із 

застосуванням лікарських засобів, наприклад, ІАПФ, блокаторів рецепторів 
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ангіотензину ІІ (БРА), статинів, що не включені в класи з антиаритмічних 

препаратів, визнаних класифікацією E.M. Vaughan-D.M Williams. Для upstream 

therapy одночасно враховує супутні аритмогенні фактори ризику разом з 

варіантами фармакологічного лікування, включаючи антигіпертензивні 

препарати, замість фармакологічної модифікації одного шляху [162], [163]. 

Агресивне лікування факторів ризику, включаючи втрату ваги і фізичні 

вправи, покращує життя із ФП і функціонування серця. Стосовно релевантності 

ожиріння, апное уві сні і гіпертонії, то ці фактори пов'язані з активацією РААС, 

яка знижується при втраті ваги. Крім того, симпатична нервова система, яка 

активується більшістю серцево-судинних факторів ризику, може бути ще 

одним механізмом підвищеної активності РААС [164], [165]. 

Раціональні основи upstream therapy включають перш за все лікарські 

засоби, що володіють властивістю знижувати перевантаження серця, як у 

випадку ІАПФ або БРА. Хронічну ішемію і фіброз вважають одними з 

основних причин розвитку, як надшлуночкових, так і шлуночкових порушень 

серцевого ритму. Здатність ІАПФ перешкоджати ремоделюрванню міокарда, 

гальмувати розвиток фіброзу, що в результаті гальмує розвиток ішемії, 

доведена і не викликає сумніву [166], [167], [168]. 

Терапія ІАПФ стала все більш прийнятною протягом останніх років у 

лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Периндоприл - це відносно 

новий член цього класу ліків, який хімічно пов'язаний з еналаприлом. Проте він 

має високі ліпофільні властивості, що наділяє препарат більш тривалим 

терміном дії, тривалим інгібуванням АПФ [169], [170]. 

Периндоприл - є добре переносимим ІАПФ, який застосовується для 

лікуванні артеріальної гіпертензії вже тривалий час. Якщо порівнювати ІАПФ 

за коефіцієнтом ліпофільності, то найбільший мають периндоприл і 

зофеноприл. Вважається, що ліпофільність молекули ІАПФ визначає 

можливість більш повно інгібувати АПФ в організмі [171], [172]. 

У дослідженні EUROPA (European Trial on the Reduction of Cardiac Events 

with Perindopril in Stable Coronary Artery Disease) зниження артеріального тиску 
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на тлі лікування периндоприлом всього на 5 мм рт. ст. призводило до 

зменшення серцево-судинного ризику на 20 % у пацієнтів зі стабільною 

стенокардією. У даному дослідженні тільки 27 % пацієнтів мали діагноз 

артеріальної гіпертензії. Через 4 роки спостереження виявилося, що частота 

первинної кінцевої точки (серцева смерть, нефатальний інфаркт міокарда, 

зупинка серця з успішною реанімацією) на 20 % рідше відзначалася в групі 

периндоприлу порівняно з групою плацебо. Слід зазначити, що зниження 

ризику в однаковій мірі відбувалося як у підгрупі артеріальної гіпертензії, так і 

у пацієнтів з нормальним рівнем артеріального тиску [173]. 

В рамках дослідження EUROPA було проведене субдослідження – 

PERTINENT (PERindopril-Thrombosis, InflammatioN Endothelial dysfunction and 

Neurohormonal activation Trial), завданням якого було вивчення впливу 

периндоприлу на функцію ендотелію. Через рік лікування порівняно з плацебо 

периндоприл достовірно знижував у плазмі рівень фактора Віллебранда, який 

добре відомий як маркер ЕД. Крім того, у пацієнтів, які отримували 

периндоприл, були відзначене достовірне збільшення активності ендотеліальної 

NO-сінтази на 27 %, зменшення вираженості апоптозу ендотелію на 31 % і 

зниження рівня фактора некрозу пухлини-α в ендотелії на 13 % [174]. 

У роботі Q. Wang et al. визначалась можливість периндоприла 

попереджати рецидиви фібриляції передсердь після радіочастотної катетерної 

абляції. Дослідники роблять висновок, що периндоприл є ефективним і 

безпечним засобом профілактики рецидиву ФП після атетерної абляції. Цей 

ефект, вони пов'язують із значним зниженням рівня АТ-II, і розміром лівого 

передсердя [175]. 

У кінці минулого століття була впроваджена в клінічну практику нова 

група антигіпертензивних препаратів - БРА. Першим представником цієї групи 

був саралазіна ацетат - неселективний препарат, який не отримав широкого 

клінічного застосування через короткий період дії в організмі і необхідності 

внутрішньовенного введення. Спочатку БРА розроблялись як препарати для 

лікування хворих з артеріальною гіпертензією. Результати численних клінічних 
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досліджень свідчать про те, що БРА володіють порівнянно однаковою 

антигіпертензивною ефективністю, яка в середньому становить при монотерапії 

56-70 % і збільшується до 80-85 % при їх комбінації з іншими 

антигіпертензивними препаратами [176], [177]. 

В останні роки стали широко доступні результати великих 

багатоцентрових клінічних досліджень, присвячених вивченню різних аспектів 

кардіо- і ангіопротекцыйним властивостям антигіпертензивних препаратів. 

Зокрема, доведено додаткові переваги БРА у хворих з артеріальною 

гіпертензією, що полягають у зменшенні гіпертрофії лівого шлуночка, 

поліпшенні діастолічної функції, зменшенні аритмій. До теперішнього часу 

накопичена досить велика доказова база щодо БРА, що включає десятки 

великомасштабних досліджень з вивчення їх переваг у порівнянні з іншими 

антигіпертензивними препаратами, зокрема з ІАПФ. Ефекти БРА зараз добре 

вивчені в довгострокових дослідженнях, у хворих з різними серцево-судинними 

захворюваннями, що дозволило розширити і уточнити показання для їх 

застосування [178], [179], [180]. 

У дослідженні LIFE (Losartan Intervention for End Point Reduction in 

Hypertension) був виявлений більш низький ризик розвитку ФП у пацієнтів з 

вихідним рівнем систолічного артеріального тиску (САТ) 

≤130 мм рт.ст. (відношення ризиків 0,60; 95% ДІ 0,45-0,82) і САТ від 

131-141 мм рт. ст. (відношення ризиків 0,76; 95% ДІ 0,62-0,93), ніж у пацієнтів з 

САТ ≥141 мм рт.ст. Ці дані про тісний взаємозв'язок між артеріальною 

гіпертензією та інцидентів ФП призвели до включення артеріальної гіпертензії 

як фактора ризику в різні клінічні оцінки для ймовірності ФП. Артеріальна 

гіпертензія є фактором ризику рецидиву ФП, і там, де контроль ритму є 

обраною стратегією для пароксизмальної або персистуючої ФП, ефективне 

лікування артеріальної гіпертензії продовжує період з синусовим ритмом [181]. 

У дослідженнях переконливо показано, що лозартан, крім 

безпосереднього зниження артеріального тиску, має ряд важливих додаткових 

властивостей. Зокрема, при його довгостроковому прийомі зменшується 
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ступінь гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, скорочуються розміри лівого 

передсердя, знижується ризик розвитку фібриляції передсердь, зменшується 

ступінь вираженість ЕД [182], [183], [184]. 

У контрольованому рандомізованому досліджені Ю.Г. Шварц зі співавт. у 

хворих з поєднанням артеріальної гіпертензії та пароксизмальної ФП 

визначили, що при прийомі лозартану більшою мірою знизилася частота 

пароксизмів аритмії та зменшилася маса міокарда лівого шлуночка, ніж при 

лікуванні пролонгованим ніфедипіном або атенололом. Автори роблять 

висновок, що лозартан володіє істотною ефективністю і доброю переносимістю 

при лікуванні артеріальної гіпертонії у хворих з пароксизмальною ФП. 

Ймовірним механізмом позитивного впливу лозартану на перебіг ФП є 

безпосередня дія на міокард, що також проявляється зменшенням маси 

міокарда лівого шлуночка [185]. 

У своєму досліджені E. Takii et al. показали ефект БРА для вторинної 

профілактики пораксизмів ФП. Автори зробили висновок, що лозартан 

придушував максимальну тривалість і загальну кількість тривалість 

пароксизмів ФП у пацієнтів без гемодинамічних змін [186]. 

Мета-аналіз L. Peng et al. показав, що інгібітори ренін-ангіотензинової 

системи (ІАПФ і БРА) достовірно знижують рецидив ФП після абляції 

(відносний ризик (ВР) 0,83; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,70-0,98, р = 0,028). 

Аналіз підгруп також показав, що позитивні результати були виявлені в 

рандомізованих контрольованих дослідженнях (ВР = 0,51, 95% ДІ 0,37-0,70, 

р < 0,001), дослідженнях, що були проведені в Азії (ВР 0,59, 95% ДІ 0,46-0,76, 

р < 0,001), а також дослідження з тривалістю спостереження більше 1 року 

(ВР 0,82, 95% ДІ 0,70-0,95, р = 0,01). Тоді, як негативні результати були 

виявлені в когортних дослідженнях проведених у Європі або США, а також 

дослідження з тривалістю менше одного року. Автори роблять висновок, що 

інгібітори ренін-ангіотензинової системи потенційно можуть запобігати 

рецидиву ФП, але за певних умов [187]. 
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Проте існує інша точка зору, що використання ІАПФ і БРА 

представляється невиправданим у вторинній профілактиці рецидивів ФП. 

Принаймні, якщо не має інших показань до застосування цих препаратів [188]. 

Понад півстоліття з успіхом застосовуються β-адреноблокатори (БАБ) в 

кардіологічній практиці для лікування різних патологій серцево-судинної 

системи. Дія цього класу препаратів пов'язана зі зменшенням впливу 

катехоламінів, які надають інотропну, хронотропну і вазоспастичну дію 

(адреналін і норадреналін) за допомогою блокування адренергічнихрецепторів. 

Найбільш широке клінічне застосування в даний час отримав бісопролол, який 

має виражену кардіоселективну дію, відрізняється мінімальною кількістю 

побічних ефектів, метаболічної нейтральністю і позитивним впливом на 

прогноз при серцево-судинних захворюваннях [189], [190]. 

Бісопролол це високоселективний β1-адреноблокатор. Як і всі БАБ, 

бісопролол викликає зниження частоти серцевих скорочень і артеріального 

тиску, уповільнення атріо-вентрикулярної провідності. При цьому бісопролол 

має помірну негативний інотропну дію і тим самим в мінімальному ступені 

негативно впливає на гемодинаміку. Також бісопролол не володіє внутрішньою 

активністю (стимулюючу дію на β-адренорецептори) і не подовжує  

інтервал QT [191], [192], [193]. 

Фармакокінетика і фармакодинаміка бісопрололу роблять практичне 

використання даного препарату найбільш вигідним. Бісопролол є амфіфільних 

препаратом, в зв'язку з чим може застосовуватися при супутній патології 

видільної системи. Він володіє високою біодоступністю, що не залежить від 

прийому їжі [194], [195]. 

Була показана однакова ефективність бісопрололу в дозі 5 мг і соталолу в 

дозі 160 мг в запобіганні нападів ФП у хворих після кардіоверсії у дослідженні 

A. Plewan і співавт. При цьому бісопролол викликав менше побічних ефектів, 

ніж сотало [196]. 

При лікуванні аритмії БАБ в основному використовуються для регуляції 

серцевого ритму. Однак БАБ також відомі як препарати з антиаритмічною дією, 
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обумовленою пригніченням симпатичної активності. Так у досліджені 

H. Ishiguro et al. оцінили антиаритмічні ефекти селективного β1-блокатора 

бісопрололу серед пацієнтів з пароксизмальною ФП. Дослідники дойшли 

висновку, що бісопролол чинить антиаритмічну дію відносно симпатичної 

пароксизмальної ФП, поліпшує суб'єктивні симптоми і усуває епізоди аритмії 

на ЕКГ [197]. 

При наявності ризику тромбоемболії пацієнтам показаний постійний 

прийом антикоагулянтної терапії. У даний час для оцінки ризику 

тромбоемболічних ускладнень рекомендується використовувати шкалу ризику 

CHA2DS2-VASc. Визначено «великі» предиктори тромботичних ускладнень: 

наявність в анамнезі інсульту / транзиторної ішемічної атаки або системної 

тромбоемболії, вік ≥75 років, які оцінюється в два бали, в той час як інші 

(наявність серцевої недостатності, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, а 

також жіноча стать, вік від 65 до 74 років і супутнє судинне захворювання) 

оцінюються в 1 бал. Ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень зростає зі 

збільшенням кількості факторів ризику, тому при наявності навіть одного 

фактора ризику, обґрунтований постійний прийом антикоагулянтної терапії. 

Однак постійний прийом антикоагулянтів і одночасно підвищує ризик розвитку 

геморагічних ускладнень. Для оцінки ймовірності розвитку кровотеч найбільш 

часто застосовується шкала HAS-BLED [198]. 

За даними мета-аналізу R.G. Hart et al. ацетилсаліцилова кислота 

недостовірно знижує ризик у інсульту в порівнянні з плацебо, у той час як 

варфарин знижує на 64 % ефективніше, ніж плацебо і на 38 %, ніж 

ацетилсаліцилова кислота у пацієнтів з ФП. Автори роблять висновок, що 

варфарин є істотно більш ефективний (приблизно на 40 %) у профілактиці 

інсульту, ніж антитромбоцитарна терапія [199]. 

Хоча терапія варфарином високоефективна у хворих з ФП, тим не менш, 

ряд особливостей фармакодинаміки і фармакрокінетики препарату істотно 

ускладнюють його практичне застосування. На сьогодні ефективною і 

безпечною альтернативою варфарину є ривароксабан. Він відміну від 
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варфарину, не вимагає постійного контролю за рівнем коагуляції і необхідності 

підбору дози у важких пацієнтів з низькою прихильністю лікування, що мають 

додатковий ризик кровотечі на тлі антикоагулянтної терапії [200], [201]. 

Ривароксабан (Ксарелто®) - високоселективний прямий інгібітор, як 

вільного, так і пов'язаного Х активованого фактора згортання крові-протеази, 

що активує тромбін. Він має високу біодоступність - близько 80 %, максимум 

концентрації препарату в плазмі розвивається через 3-4 години після прийому, 

а період напіввиведення становить 7-11 год. У препарату спостерігається 

виразний дозозалежний ефект [202], [203]. 

Фармакодинаміка ривароксабану мало залежить від статі, віку і ваги 

пацієнта, прийом їжі також не впливає на фармакокінетику препарату. У 

порівнянні з варфарином ривароксабан має ряд переваг: фіксована проста доза; 

прогнозований ефект; низький потенціал взаємодії з іншими лікарськими 

засобами та продуктами; широкий терапевтичний інтервал; відсутність 

необхідності рутинного моніторингу параметрів згортання крові, що дозволяє 

зробити профілактику інсульту більш ефективної та зручної [204], [205]. 

Застосування ривароксабану для профілактики розвитку інсульту у 

пацієнтів з ФП вивчалося в багатоцентровому проспективному 

рандомізованому подвійному сліпому дослідженні ROCKET AF (Rivaroxaban 

Once-daily oral Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism 

for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation), в якому брали 

участь понад 14 тис. пацієнтів з ФП. Пацієнтів рандомізовані для прийому 

фіксованої дози ривароксабану (по 20 мг/добу або 15 мг/добу - для пацієнтів з 

кліренсом креатиніну <50 мл/хв) або в підібраній дозі варварину. Згідно з 

результатами дослідження, ривароксабан не поступався варфарину щодо 

запобігання інсульту та системної емболії при лікуванні пацієнтів з ФП. Серед 

пацієнтів високого ризику з ФП, які мали сильну кровотечу у досліджені, 

застосування свіжозамороженої плазми і концентрати протромбінового 

комплексуК було меншим серед тих, хто приймав ривароксабан порівняно з 

варфарином. Однак застосування еретроцитарної маси та результати після 
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кровотечі були подібні у пацієнтів, рандомізованих на ривароксабан або 

варфарин [206]. 

Стратегія «upstream therapy» включає в себе також препарати, що 

зменшують оксидативний стрес, такі як статини. Завдяки відкриттю 

плейотропних властивостей статинів дослідники почали активно вивчати 

можливості розширення показань для їх призначення. І хоча ця група 

препаратів застосовуються вже понад 25 років, нові відомості про їх ефекти все 

продовжують накопичуватися. За останні роки опубліковані результати 

декількох дуже великих досліджень, які однозначно свідчать про зниження 

смертності (як серцево-судинної, так і загальної) при застосуванні хворими 

статинів [207], [208], [209]. 

Аторвастатин здатний зменшувати тривалість індукованих пароксизмів 

миготливої аритмії і збільшувати тривалість рефракторного періоду передсердь 

за рахунок протизапальної дії. В експериментальному дослідженні  

K. Kumagai et al. встановили, що аторвастатин здатний зменшувати тривалість 

індукованих пароксизмів ФП і збільшувати тривалість рефракторного періоду 

передсердь за рахунок протизапальної дії [210]. 

Аторвастатин в комплексній антиаритмічній терапії дозволяє додатково 

знизити частоту розвитку рецидивів ФП, підвищуючи ефективність 

антиаритмічного лікування. У проспективному рандомізованому дослідженні 

С.Т. Tsai et al. у пацієнтів які приймали аторвастатин у дозі 20 мг/добу, 

відзначено зниження реєстрації пароксизмів ФП на 67 % у порівнянні з групою 

контролю, але дослідження були занадто малим, щоб рекомендувати 

використання статинів спеціально для профілактики ФП [211]. 

Профілактичний ефект статинів при фібриляції передсердь імовірно 

виникає за рахунок поліпшення ліпідного обміну і профілактики атеросклерозу, 

протизапальної та антиоксидантної дії, зменшення ЕД та нейрогормональної 

активації, зміни «плинності» мембран і провідності іонних каналів. Статини 

беруть участь в регулюванні різноманітних металопротеїназ, цей ефект може 
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грати роль в регулюванні структурної перебудови, пов'язаної з ФП, наприклад 

при фіброзі [212], [213], [214]. 

Таким чином, традиційні антиаритмичні підходи націлені на електричні 

порушення, які викликають і/або підтримують ФП, але вони обмежені 

недостатньою ефективністю і ризиком потенційно життебонебезпечної 

проаритмії. Електричне, скоротливе і структурне ремоделювання потенційно 

може привести до розвитку аритмогенного субстрату. На теперіщній час при 

виборі раціональної фармакотерапії ФП на фоні ІХС поєднаної з гіпертонічною 

хворобою повинен ставити собі за мету не тільки у необхідній мірі знизити 

артеріальний тиск, але і враховувати анти ішемічні і органопротективні 

властивості лікарських засобів, а також їх здатність знижувати серцево-

судинний ризик і запобігати серцево-судинні ускладнення. Пригнічення 

аритмогенного ремоделювання основна ціль стратегії «upstream therapy», що 

прагне запобігти розвитку субстрату ФП і відрізняється від класичних 

антиаритмічних препаратів, націлених на кінцевий електричний продукт. Ця 

стратегія особливо приваблива тим, що вона пов'язана з невеликим 

проаритмічним ризиком, а переваги поширюються не тільки на запобігання 

аритмії, а й на основну патологію серця. 

Наразі стратегія «upstream therapy» спрямоване на протидію та/або 

затримку процесу ремоделювання, діючи на різних рівнях і з різними 

механізмами, такими як блокада РААС, антифібротичний і протизапальний 

ефект, зниження рівня оксидативного стресу і т.д. Згідно з найбільш 

авторитетною тезою, препарати, які можуть бути використані для профілактики 

рацидивів ФП, будуть запобігати ФП за рахунок поліпшення системної і 

легеневої гемодинаміки, як у випадку з ІАПФ і БРА, або за рахунок 

плейотропного ефекту профілактики фіброзу передсердь, як у випадку статинів, 

або за рахунок зниження оксидативного стресу. 

На сьогодні ще залишається багато питань, які включають ефективність 

препаратів у залежності від генетичних особливостей хворого. Стає очевидною 

необхідність проведення подальших поглиблених досліджень у цьому 
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напрямку для розробки персоналізованого підходу до вибору лікарських 

засобів, що покращують прогноз у пацієнтів з персистуючою ФП, це 

забезпечить у подальшому прицільну корекцію патогенетичних процесів з 

урахуванням генотипових особливостей пацієнта. Створення комплексу 

лікувальних і профілактичних заходів на основі індивідуальних характеристик 

пацієнта складає основу персоналізованої медицини – щодо нового, але 

успішно розвивається напрямку медицини. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

 

2.1 Клінічна характеристика обстежених хворих 

 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань було проведено 

проспективне, відкрите порівняльне дослідження на базі відділення інтенсивної 

терапії КНП «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради. Вибірку пацієнтів 

проводили в період з 2014 по 2019 рр. Результати дослідження базуються на 

даних комплексного обстеження і динамічного спостереження за 176 хворими 

на пароксизмальну ФП та 35 пацієнтах з постійною ФП. Практично здорових  

31 волонтера обстежили в амбулаторних умовах на базі КНП «Міська лікарня 

№ 10» Запорізької міської ради. 

Для участі в дослідженні пацієнти підписали форму «Добровільної 

інформованої згоди на участь у дослідженні». Всі методи обстеження були 

обговорені та утвердженні локальним етичним комітетом. Дизайн обстеження 

пацієнтів був погоджений з локальним етичним комітетом ДЗ «ЗМАПО МОЗ 

України» (протокол № 7 від 11.10.2018 р.), та відповідає вимогам морально-

етичних норм біоетики згідно чинного законодавства України, правил 

ICH/GCP, Гельсінської декларації прав людини (1964 р.), Конвенції Ради 

Європи про права людини та біомедицину (1997 р.). 

Розрахунок обсягу вибірки дослідження. Обсяг вибіркової сукупності 

визначимо за формулою: 

 

n = 15,4 × p × (1-p) / W2,     (2.1) 

 

де р – частота розповсюдження ФП в досліджуваній популяції (знаходиться у 

межах від 1 % до 2 % [215], W – ширина довірчого інтервалу. Для частоти ФП 

2 % з похибкою ± 5 % обсяг основної групи дослідження повинен бути не 

менше 92 хворих, з урахуванням можливої відмови пацієнтів від подальшого 

спостереження група була збільшена до 176 осіб. Групу порівняння склали 
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35 хворих з постійною ФП. Таким чином, обсяг вибірки хворих на ФП склав 

211 пацієнтів при надійному інтервалі 95 % і α-похибки ± 5 %. Із загальної 

кількості, що підлягали скринінгу, було 31 практично здоровий волонтер. 

Дизайн дослідження представлено на рисунках 2.1-2.2. 

 

 

Рисунок 2.1 - Дизайн I етапу дослідження 

 

 

Рисунок 2.2 - Дизайн II етапу дослідження 

Лікування хворих з пароксизмальною 

ФП за протоколом, рандомізація 

Терапія з включенням 

периндоприлу 

(n = 47) 

Пацієнти не згодні на 

подальше спостереження 

(n = 84) 

Моніторинг 6 місяців, 

визначення появи рецидивів аритмії 

Пацієнти згодні на спостереження 

протягом 6 місяців 

(n = 92) 

Терапія з включенням 

лозартану 

(n = 45) 

Обстеження пацієнтів 

(n = 242) 

Хворі з 

пароксизмальною ФП 

(n = 176) 

Визначення особливостей пацієнтів з пароксизмальною ФП у 

залежності від: 

- класу шкали EHRA; 

- місця проживання; 

- поліморфізму генів (AGTR1, AGT, NOS3). 

✓ Загальноклінічні методи дослідження 

✓ Інструментальні методи дослідження 

✓ Лабораторні методи дослідження 

Практично 

здорові особи 

(n = 31) 

Хворі з 

постійною ФП 

(n = 35) 
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Критерії включення: 

o Пацієнти чоловічої та жіночої статі віком від 45 до 70 років; 

o Рецидив пароксизмальної фібриляції передсердь; 

o Верифікована стабільна ІХС та гіпертонічна хвороба ІІ стадії; 

o Відома тривалість захворювання більше 1 року; 

o Згода хворих на спостереження. 

Критерії виключення: 

- атріовентрикулярна блокада II-III ступеня; 

- фракція викиду лівого шлуночка <45%; 

- шлуночкові аритмії (шлуночкові екстрасистоли, шлуночкова 

тахікардія); 

- недостатність кровообігу більше II класу NYHA; 

- онкологічні захворювання; 

- порушення функції щитоподібної залози; 

- цукровий діабет; 

- гемодинамічно значущі вади серця; 

- наркоманія, алкогольна залежність, наявність психічних розладів; 

- відмова пацієнта від участі у дослідженні. 

Клінічне обстеження хворих. Всім пацієнтам, згідно дизайну 

дослідження, було виконано електрокардіографію (ЕКГ), ехокардиографію 

(ЕХО-КГ), добове Холтерівське моніторування серцевого ритму, проведено 

визначення ліпідограми, біохімічне визначення добової екскреції катехоламінів 

(адреналін, норадреналін, дофамін) у сечі та метаболітів оксиду азота (NO2, 

NO3) у плазмі крові, імуноферментним методом було визначено 

нейрогуморальні фактори (альдостерон, ангіотензин ІІ), а також за допомогою 

генетичного тестування визначено поліморфізм генів (AGTR1, AGT, NOS3). 

Для більшої наочності розподіл хворих, включених у дослідження за віком 

представлено на рисунку 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Частки хворих за віком 

 

Як видно з рисунка 2.2 більшість обстежених хворих була у віковій групі 

від 60 до 64 років (33,2 %), вікова група від 55 до 59 років становила 23,7 %, від 

65 до 70 років – 23,7 %, від 50-54 років – 11,8 %, від 45-49 років – 7,1 %. При 

скринінгу у дослідження було включено 110 чоловіків (52,1 %) та 101 жінка 

(47,9 %), отримані дані представлені на рисунку 2.4. 

 

47,9%

52,1%

Жінки Чоловіки

 

Рисунок 2.4 - Розподіл хворих з ФП залежно від статі 

 

Скринінг та розподіл хворих на групи. Верифікацію діагнозу 

пароксизмальної форми фібриляції передсердь проводили згідно з 

рекомендаціями лікування ФП Європейського товариства кардіологів 2016 року 

[160]. Наявність ФП визначалося шляхом реєстрації ЕКГ змін у пацієнта при 

обстеженні. Розподіл хворих на групи проводили після встановлення 
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відповідності хворих щодо критеріїв включення / виключення дослідження 

залежно від форми ФП: 

- у першу групу увійшли 176 хворих з пароксизмальною ФП (медіана віку 

склала 61,00 [55,00 ; 64,00] року); 

- другу - 35 пацієнт з постійною ФП (медіана склала 61,00 [59,00 ; 

66,00] років); 

- третю групу склали 31 практично здоровий волонтер (медіана віку 

склала 58,00 [55,00 ; 62,00] років). 

Пацієнти залучались у дослідження після кардіоверсії рецидиву 

фібриляції передсердь. Характеристика кардіоверсії представлена рисунку 2.5. 

 

2,3%
2,3% 2,3%

24,4%

2,8%

35,2%

11,4%

19,3%

Аміодарон

Новокаїнамід

Метопролол 

ЕІТ

Верапаміл

Етацизин

Флекаїнід

Спонтанне

 

Рисунок 2.5 - Характеристика кардіоверсії пароксизмальної ФП 

 

У більшості пацієнтів синусовий ритм був відновлений за допомогою 

аміодарону у 62 (35,2 %) хворих, кардіоверсія за допомогою новокаїнаміду була 

у 43 (24,4 %) осіб, метопрололу - 34 (19,3 %), електро-імпульсної терапії (ЕІТ) – 
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20 (11,4 %), верапамілом – 5 (2,8 %), етацизином – 4 (2,3 %), флекаїнідом – 

4 (2,3 %), спонтанне відновлення було у 4 (2,3 %) пацієнтів. 

З метою стратифікації ризику тромбоемболій використовували шкалу 

CHA2DS2-VASc і кровотеч - HAS-BLED. Аналіз ризику за шкалами серед 

обстежених хворих представлений у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 - Оцінка ризику (Me [25 ; 75], n = 211) 

Пацієнт 1 група (n = 176) 2 група (n = 35) р-рівень 

Бали за шкалою 

CHA2DS2-VASc 
2,00 [1,00 ; 3,00] 2 [2 ; 2] p  = 0,56 

Бали за шкалою 

HAS-BLED 
1,00 [1,00 ; 1,00] 1 [1 ; 2] p  = 0,16 

 

Медіани значень балів за шкалою CHA2DS2-VASc не мали достовірних 

відмінностей між групами обстежених хворих і склали в 1 групі 2,00 [1,00 ; 

3,00] бала проти 2,00 [2,00 ; 2,00] балів у 2 групі (p > 0,05). Медіани значень 

балів за шкалою HAS-BLED не мали достовірних відмінностей між групами 

обстежених хворих і склали в 1 групі 1,00 [1,00 ; 1,00] бал проти 1,00 [1,00 ; 

2,00] бала у 2 групі (p > 0,05). 

Основні демографічні характеристики, дані про давність ФП були 

отримані в ході збору анамнезу, а також на підставі записів в амбулаторних 

картах. Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували згідно з рекомендаціями ВООЗ. 

Значення частоти серцевих скорочень, артеріального систолічного та 

діастолічного тиску оцінювали при скринінгу пацієнтів. Отримані дані 

представлені в таблиці 2.2. 

Кількість хворих з пароксизмальною ФП склала 176 людей, другу групу 

склали 35 пацієнтів з постійною ФП, а також був обстежений 31 практично 

здоровий волонтер. Всі 207 обстежені особи були порівняні за віком і 

соціальним статусом. 
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Таблиця 2.2 - Демографічна характеристика обстежених осіб 

(Me [25 ; 75], n = 242) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n = 31) р-рівень 

1 2 3 

Вік, років 
61,00 [55,00 ; 

64,00] 

61,00 [59,00 ; 

66,00] 

58,00 [55,00 ; 

62,00] 
р = 0,08 

ІМТ, кг/м2 
27,72 [26,45 ; 

31,25] 

28,96 [26,43 ; 

32,53] 

23,29 [22,03 ; 

24,16] 

р1-2 = 0,43 

р2-3 < 0,001 

р1-3 < 0,001 

САТ, 

мм рт. ст. 

140,00 [125,00 ; 

150,00] 

140,00 [125,00 ; 

150,00] 

130,00 [125,00 ; 

130,00] 

р1-2 = 0,98 

р2-3 = 0,02 

р1-3 < 0,001 

ДАТ, 

мм рт. ст. 

80,00 [80,00 ; 

90,00] 

80,00 [80,00 ; 

90,00] 

70,00 [70,00 ; 

80,00] 

р1-2 = 0,99 

р2-3 < 0,001 

р1-3 < 0,001 

ФП, років 3,00 [1,00 ; 6,00] 3,00 [2,00 ; 4,00] - р1-2 = 0,23 

ІХС, років 3,00 [1,00 ; 5,00] 3,00 [2,00 ; 4,00] - р1-2 = 0,08 

ГХ, років 
8,00 [3,00 ; 

12,00] 

9,00 [5,00 ; 

15,00] 
- р1-2 = 0,24 

 

Медіана величини ІМТ в 1 групі була 27,72 [26,45 ; 31,25] кг/м2, САТ - 

140,00 [125,00 ; 150,00] мм рт. ст. і діастолічного артеріального тиску (ДАТ) - 

80,00 [80,00 ; 90,00] мм рт. ст., тривалість ФП склала 3,00 [1,00 ; 6,00] років, 

тривалість ІХС склала 3,0 [1,0 ; 5,0] років, гіпертонічної хвороби (ГХ) –  

8,0 [3,0 ; 12,0] років. У 2 групі медіана величини ІМТ склала 28,96 [26,43 ; 

32,53] кг/м2, САТ - 140,00 [125,00 ; 150,00] мм рт. ст. і ДАТ 82,00 [80,00 ; 

90,00] мм рт. ст. мм рт. ст. Анамнез захворювання на ФП 3,00 [2,00 ; 4,00] роки, 

на ІХС 3,00 [2,00 ; 4,00] роки, на ГХ склав 9,00 [5,00 ; 15,00] років. 1 група була 
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порівняна з 2 групою за ІМТ, САТ, ДАТ, тривалістю ФП, ІХС та ГХ (p > 0,05). 

Медіана величини ІМТ у 3 групі становила 23,29 [22,03 ; 24,16] кг/м2. 

Під час початку клінічних проявів ФП обстежені хворі, включені в 

дослідження, пред'являли такі скарги, як ангінозний біль, головний біль, 

серцебиття, перебої в роботі серця, задишка. Аналіз скарг у обстежених хворих 

представлений у таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 - Аналіз клінічних проявів у обстежених хворих (n = 211) 

Симптом 
1 група (n = 176) 2 група (n = 35) 

n % n % 

Ангінозний біль 17 9,66 % 2 5,71 % 

р-рівень p = 0,46 

Головний біль 22 12,50 % 6 17,14 % 

р-рівень p = 0,46 

Серцебиття 136 77,27 % 21 60,00 % 

р-рівень p = 0,03 

Перебої в роботі серця 120 68,18 % 22 62,86 % 

р-рівень p = 0,54 

Задишка 86 48,86 % 17 48,57 % 

р-рівень p = 0,97 

 

Аналіз скарг показав, що частота поширеності основних симптомів у 

1 групі була наступною: ангінозний біль – 9,66 %, головний біль – 12,50 %, 

серцебиття – 77,27 %, перебої в роботі серця – 68,18 %, задишка - 48,86 %. У 

2 групі був наступний розподіл симптомів: ангінозний біль – 5,71 %, головний 

біль – 17,17 %, серцебиття – 60,00 %, перебої в роботі серця – 62,86 %, задишка 

- 48,57 %. Клінічною особливістю хворих з пароксизмальною ФП було більш 

часта скарга на серцебиття серед 77,27 % проти 60,00 % у другій групі 

(p < 0,05). При використанні точного двостороннього тесту Фішера не було 

виявлено достовірних відмінностей частот таких клінічних проявів ФП, як 

ангінозний біль, головний біль, перебої в роботі серця, задишка між групами 

хворих (p > 0,05). 
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Проводили розподіл хворих за класом EHRA (European Heart Rhythm 

Association). Отримані результати представлені на рисунку 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Розподіл хворих на ФП за класом EHRA 

 

У 1 групі 60 (31,4 %) хворих мали ІІа клас, 50 (28,4 %) – ІІb клас і  

66 (37,5 %) пацієнтів були з ІІІ класом EHRA, у 2 групі 10 (28,6 %) ІІа клас,  

11 (31,4 %) – ІІb клас та 14 (40,0 %) - ІІІ клас. Групи хворих були зіставні за 

частотою класів шкали EHRA (p > 0,05). 

На початку дослідження всім пацієнтам було проведено загальний аналіз 

крові, визначено рівень міжнародного нормалізованого відношення (МНВ), 

глюкози, еритроцитів, гемоглобін, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), 

білірубіну, аспартатамінотрансферази (АсАТ), аланінамінотрансферази (АлАТ) 

в крові. Лабораторні показники в обстежених осіб представлені в таблиці 2.4. 

Рівні МНВ, гемоглобіну, білірубіну, АсАТ та АлАТ не мали достовірної 

розбіжності між грапами обстежених осіб (р > 0,05). Рівень глюкози крові у 

1 групи склав 5,10 [4,60 ; 5,95] ммоль/л і достовірно не мав розбіжності зі 

значенням 5,30 [4,40 ; 5,80] ммоль/л у 2 групі, (р > 0,05), проте рівні груп 

хворих мали достовірно більші значення ніж 4,30 [4,20 ; 4,80] ммоль/л у  

3 групі (р < 0,05). 
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Таблиця 2.4 - Лабораторні показники крові обстежених осіб (Me [25 ; 75], 

n = 242) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n = 31) р-рівень 

1 2 3 

МНВ 1,14 [1,00 ; 1,27] 1,20 [1,12 ; 1,33] 1,22 [1,10 ; 1,28] р = 0,07 

Глюкоза крові, 

ммоль/л 
5,10 [4,60 ; 5,95] 5,30 [4,40 ; 5,80] 4,30 [4,20 ; 4,80] 

р1-2 = 0,99 

р2-3 < 0,001 

р1-3 < 0,001 

Еритроцити, 

1012/л 
4,50 [4,30 ; 4,70] 4,40 [4,20 ; 4,80] 4,30 [4,20 ; 4,60] 

р1-2 = 0,77 

р2-3 = 0,21 

р1-3 = 0,02 

Гемоглобін, 

г/л 

144,00 [134,00 ; 

154,00] 

139,00 [127,00 ; 

158,00] 

137,00 [131,00 ; 

142,00] 
р = 0,08 

ШОЕ, 

мм/час 

8,00 [5,00 ; 

14,00] 

7,00 [5,00 ; 

12,00] 

5,00 [4,00 ; 

8,00] 

р1-2 = 0,98 

р2-3 = 0,04 

р1-3 < 0,001 

Білірубін, 

мкмоль/л 

11,70 [9,20 ; 

13,60] 

11,70 [9,20 ; 

12,80] 

11,20 [10,40 ; 

11,50] 
р = 0,41 

АсАТ, 

Ед/л 

18,00 [14,00 ; 

23,00] 

18,00 [16,00 ; 

27,00] 

18,00 [15,00 ; 

24,00] 
р = 0,32 

АлАТ, 

Ед/л 

21,00 [16,00 ; 

27,50] 

23,00 [16,00 ; 

33,00] 

21,00 [20,00 ; 

25,00] р = 0,70 

 

У 1 групи рівень еритроцитів склав 4,50 [4,30 ; 4,70] 1012/л і не мав 

достовірної відмінності порівняно з рівнем 4,40 [4,20 ; 4,80] 1012/л у групі 

хворих з постійною ФП, (р > 0,05), але у групі 3 групі значення 4,30 [4,20 ; 

4,60] 1012/л було достовірно нижче (р < 0,05). Значення ШОЕ у 1 групи склало 

8,00 [5,00 ; 14,00] мм/час і не мало достовірної розбіжності з рівнем 7,00 [5,00 ; 

12,00] мм/час (р > 0,05), проте у 3 групі значення 5,00 [4,00 ; 8,00] мм/час було 

достовірно нижче (р < 0,05). 
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Далі визначали показники іонів натрія і калія плазми крові. Отриманні 

дані представлені у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Значення іонів натрія і калія у крові обстежених осіб 

(Me [25 ; 75], n = 242) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n = 31) 
р-рівень 

Натрій, 

ммоль/л 

145,00 [142,00 ; 

149,00] 

143,00 [141,00 ; 

148,00] 

146,00 [144,00 ; 

148,00] 
р = 0,12 

Калій, 

ммоль/л 
4,38 [4,10 ; 4,60] 4,30 [4,00 ; 4,70] 4,70 [4,60 ; 5,10] 

р1-2 = 0,44 

р2-3 < 0,001 

р1-3 < 0,001 

 

Рівні іону натрія плазми крові у групах обстежених осіб були зіставними 

(р > 0,05). Значеня 4,38 [4,10 ; 4,60] ммоль/л у групі 1 групі не мало 

статистичної розбіжності з рівнем 4,30 [4,00 ; 4,70] ммоль/л у групі 2 групі, 

(р > 0,05), але у групі 3 групі значення 4,70 [4,60 ; 5,10] ммоль/л було 

достовірно вище ніж у хворих (р < 0,05). 

Усім обстеженим особам була виконана ліпідограма. Визначали рівень 

загального холестерину (ЗХС), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), 

ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїдів дуже низької щільності 

(ЛПДНЩ), тригліцеридів (ТГ), а також розраховували індекс атерогенності 

(ІА). Отримані дані представлені в таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 - Ліпідограма а обстежених осіб (Me [25 ; 75], n = 242) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n = 31) р-рівень 

1 2 3 

ЗХС, 

ммоль/л 
4,95 [4,10 ; 5,80] 4,50 [4,10 ; 5,50] 4,10 [3,65 ; 4,40] 

р1-2 = 0,65 

р2-3 = 0,01 

р1-3 < 0,001 
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продовження таблиці 2.6 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n = 31) р-рівень 

1 2 3 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,23 [1,03 ; 1,42] 1,10 [1,10 ; 1,22] 1,50 [1,37 ; 1,72] 

р1-2 = 0,52 

р2-3 < 0,001 

р1-3 < 0,001 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 
2,88 [2,22 ; 3,69] 2,65 [2,20 ; 3,20] 1,71 [1,50 ; 2,17] 

р1-2 = 0,74 

р2-3 < 0,001 

р1-3 < 0,001 

ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,65 [0,51 ; 0,98] 0,88 [0,60 ; 1,05] 0,69 [0,53 ; 0,91] р = 0,14 

ТГ, ммоль/л 1,43 [1,06 ; 1,81] 1,40 [1,08 ; 2,00] 1,05 [0,83 ; 1,25] 
р1-2 = 0,99 

р2-3 = 0,002 

р1-3 < 0,001 

ІА 3,05 [2,28 ; 3,96] 3,09 [2,64 ; 3,36] 1,72 [1,44 ; 1,87] 
р1-2 = 0,97 

р2-3 < 0,001 

р1-3 < 0,001 

 

Достовірних відмінностей показників ліпідограми між групами хворих не 

виявлено, вони були зіставні (р>0,05). Однак, значення таких показників як 

ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ і ІА в групах хворих мали достовірну різницю з 

3 групою. У 1 групі підвищення ЗХС було до 4,95 [4,10 ; 5,80] ммоль/л, у 

2 групі - 4,50 [4,10 ; 5,50] ммоль/л проти 4,10 [3,65 ; 4,40] ммоль/л у 3 групі 

(р < 0,05). Рівень ЛПВЩ були знижені, як у 1 групи – 1,23 [1,03 ; 1,42] ммоль/л, 

так у 2 групі 1,10 [1,10 ; 1,22] ммоль/л проти 1,50 [1,37 ; 1,72] ммоль/л 

3 групи (р < 0,05). У 1 групі рівень ЛПНЩ був 2,88 [2,22 ; 3,69] ммоль/л, а у 

2 групі 2,65 [2,20 ; 3,20] ммоль/л, проти 1,71 [1,50 ; 2,17] ммоль/л у 3 групи 

(р < 0,05). Рівні ЛПДНЩ між групами не мали достовірних відмінностей 

(p > 0,05). Рівень ТГ 1,43 [1,06 ; 1,81] ммоль/л, як у 1 групі, так і у 2 групі -  

1,40 [1,08 ; 2,00] ммоль/л був достовірно вище проти 1,05 [0,83 ; 1,25] ммоль/л у 

3 групі (р < 0,05). Аналогічними були зміти індексу атерогенності. 
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Всім хворим було проведено добове Холтерівське моніторування ЕКГ, 

під час якого виявляли суправентрикулярні екстрасистоли (СВЕС), динаміку 

сегмента ST, визначали інтервал QT і розраховували коригований інтервал QT 

(QTс). Отримані дані наведені в таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 - Дані добового Холтерівського моніторування ЕКГ хворих 

(n = 211) 

Показник 1 група (n = 176) 2 група (n = 35) р-рівень 

Депресія сегмента ST 

Кількість пацієнтів, (%) 
21 (11,99 %) 5 (14,29 %) р = 0,70 

Елевація сегмента ST 

Кількість пацієнтів, (%) 
8 (4,55 %) 2 (5,71 %) р = 0,77 

QT, мс 
429,50 [402,00 ; 

452,00] 

426,00 [384,00 ; 

456,00] 
р = 0,40 

QTс, мс 
417,50 [401,50 ; 

433,50] 

417,00 [390,00 ; 

445,00] 
р = 0,65 

 

Аналіз Холтерівського моніторування у 1 групи показав, що зміни на ЕКГ 

були наступними: депресія сегмента ST - 21 (11,99 %), елевація сегмента ST -  

8 (4,55 %), інтервал QT - 429,50 [402,00 ; 452,00] мс і QTс - 417,50 [401,50; 

433,50] мс. Зміни, зафіксовані підчас добового моніторування ЕКГ у 2 групи були 

наступні: депресія сегмента ST - 5 (14,29 %), елевація сегмента ST - 2 (5,71 %), 

інтервал QT - 426,00 [384,00 ; 456,00] мс і QTс - 417,00 [390,00 ; 445,00] мс. Групи 

хворих були зіставні за показниками Холтерівського моніторування (p > 0,05). 

Недостатність кровообігу оцінювали за класифікацією New York Heart 

Association Functional Classification (NYHA). Розподіл хворих за ступенем 

недостатоісті кровообігу представлений на рисунку 2.7. 
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Рисунок 2.7 - Розподіл хворих з ФП згідно функціонального класу 

серцевої недостатності за NYHA 

 

У 1 групи 109 (61,9 %) хворих мали І ступінь та 67 (38,1 %) - ІІ ступінь, 

у 2 групі 21 (60,0 %) пацієнт нав І ступінь та 14 (40,0 %) - ІІ ступінь. Групи 

хворих були зіставні за ступенем недостатності кровообігу (p > 0,05). 

Робили розподіл хворих за ступенем підвищення артеріального тиску 

(АТ). Отримані результати представлені на рисунку 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Розподіл хворих за рівнем підвищення АТ 



 

 

73 

Підвищення АТ 1 ступеня в 1 групі склало 63 (35,8 %), 2 ступеня –  

38 (21,6 %). У 2 групі підвищення АТ 1 ступеня спостерігалось у 14 (40,0 %) та 

2 ступеня – 6 (17,1 %). Групи хворих були зпівставні за ступенем підвищення 

артеріального тиску (p > 0,05). Для більшої наочності розподіл хворих з 

пароксизмальною ФП, включених у дослідження за місцем проживання 

представлено на рисунку 2.9. При скринінгу у дослідження було включено 

98 пацієнтів (55,7 %) та 78 (44,3 %) із сільської місцевості. 

 

55,70%

44,30%
з міста із сільської місцевості

 

Рисунок 2.9 - Розподіл хворих залежно від місця проживання 

 

2.2 Методи обстеження пацієнтів 

 

З урахуванням поставленої мети і завдань обирали методи дослідження, 

що базувалися на рекомендаціях Європейського товариства кардіологів з 

веденню пацієнтів з ФВ. У роботі застосовані наступні інструментальні і 

лабораторні методи діагностики: загальноклінічні (анамнестичний, оцінка 

загального стану, фізикальне обстеження) – для визначення клінічного 

перебігу ФП; інструментальні методи дослідження (ехокардіографія, 

Холтеровське мониторування серця) для визначення стадії ГХ та 

оцінки змін структурно-функціональних показників міокарда у зазначеної 

категорії хворих; біохімічні методи дослідження добової екскреції 

катехоламінів (адреналін, норадреналін, дофамін), метаболітів оксиду азоту 

(NO2, NO3); імуноферментний метод дослідження нейрогуморальних факторів 

(альдостерону, ангіотензину ІІ); генетичні дослідження поліморфізму генів 
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(AGTR1, AGT, NOS3); статистичні методи – для виявлення достовірності 

відмінностей між показниками. 

 

2.2.1 Інструментальні методи дослідження 

 

Індекс маси тіла (ІМТ) Проводився розрахунок ФМТ за приведеною 

формулою з подальшим визначенням ступеня ожиріння: 

 

ІМТ = Вага (кг) / Ріст (м)     (2.1) 

 

Згідно з критеріями ВООЗ, 2000 року, визначалися ступінь ожиріння та 

надмірна вага: 

o нормальна вага  - ІМТ від 18,5 кг/м2 до 25 кг/м2; 

o надмірна вага  - ІМТ від 25 кг/м2 до 29,9 кг/м2; 

o I ступінь ожиріння - ІМТ від 30 кг/м2 до 34,9 кг/м2; 

o II ступінь ожиріння - ІМТ від 35 кг/м2 до 39,9 кг/м2; 

o III ступінь ожиріння - ІМТ 40 кг/м2 і більше. 

Електрокардіографія. Проводили реєстрацію ЕКГ на початку 

дослідження після купірування пароксизму ФП, а також після 6 місяців 

спостереження. З метою оцінки електричної діяльності серця проводили 

реєстрацію ЕКГ у 12 відведеннях за стандартною методикою, на 

ектрокардіографі Mortara ELI 230 (Mortara Instrument, США) зі швидкістю 

50 мм/с. Оцінювали частоту серцевих скорочень, стандартні сегменти та 

інтервали [216]. 

Холтерівське моніторування ЕКГ. Добове моніторування ЕКГ 

виконували за допомогою рекордера Кардіосенс-К (ХАІ-Медіка, Харків). 

Реєстрували 3 канали ЕКГ з подальшим аналізом та переглядом результатів 

обчислення оператором [217]. Визначали: Суправентрикулярні екстрасистоли – 

поодинокі та часті; депресію/елевацію сегменту ST; визначали інтервал QT і 

розраховували коригований інтервал QT (QTс). 
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RR

QT
 QTс =

Проводили розрахунок коригованого QT за формулою 

Р. Базетта: 

 

,     (2.2) 

 

де величина інтервалу QT виміряна по ЕКГ; 

RR - відстань між комплексами QRS. 

Ехокардіографія. Ехокардіографічне ультразвукоме дослідження серця 

проводили усім хворим після відновлення синусового ритму на апараті 

„MyLabSeven” у М- та В-режимах за стандартною методикою, за допомогою 

конвексного датчика з частотою локації 1-5 МГц. Дослідженя проводили за 

стандартною методикою ASE (The American Society of Echocardiography) та 

EACVI (The European Association of CardioVascular Imaging) [218]. 

Визначали наступні параметри: 

- об'єм ЛП; 

- кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка (КДО ЛШ, см3); 

- кінцево-систолічний об'єм лівого шлуночка (КСО ЛШ, см3); 

- фракцію викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ, %). 

 


=

+=
n

i 1

2 n, / L bi)(ai)4/(КСО(КДО)ЛШ    (2.3) 

 

ФВ = (КДО-КСО)100 / КДО (%),   (2.4) 

 

Масу міокарда ЛШ (ММЛШ, г) визначали за формулою ASE: 

 

ММЛШ = 0,8  (1,04  (КДРЛШ + ТЗСЛШ + ТМШП)3
 – (КДРЛШ)3)+ 0,6, (2.5) 

 

де 1,04 - щільність міокарда в г/см3, а 0,6 - фактор виправлення, 
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- товщина міжшлуночкової перетинки (ТМШП) в діастолу, см; 

- товщина задньої стінки ЛШ (ТЗС ЛШ) в діастолу, см. 

Індекс маси міокарда (ІММЛШ, г/м2), розраховували як відношення 

ММЛШ до площі поверхні тіла. 

 

ІММЛШ = ММЛШ / ППТ(м2)     (2.6) 

 

де ММЛЖ - маса міокарда ЛШ, 

ППТ - площа поверхні тіла, розраховується за формулою Дюбуа. 

Відносну товщину стінки (ВТС): 

 

ВТС = (2  ТЗСЛШ) / КДР,    (2.7) 

 

де ТЗСЛШ – товщина задньої стінки ЛШ в діастолу; 

КДР – кінцевий діастолічний розмір. 

Аналізували ІММЛШ окремо у жінок та чоловіків, використовуючи 

гендерні норми для діагностики гіпертрофії ЛШ: норма < 115 г/м2 для чоловіків 

та 95 г/м2 більше для жінок. Для визначення типу ремоделювання ЛШ 

використовували сучасну класифікацію [219]: 

- при ІММЛШ < 115 (95) г/м2 і ВТС ЛШ < 0,42 - нормальна модель ЛШ; 

- при ІММЛШ > 115 (95) г/м2 і ВТС ЛШ < 0,42 - ексцентрична гіпертрофія ЛШ; 

- при ІММЛШ > 115 (95) г/м2 ВТС ЛШ > 0,42 - концентрична гіпертрофія ЛШ; 

- при ІММЛШ > 115 (95) г/м2 і ВТС ЛШ > 0,42 - концентричне ремоделювання 

лівого шлуночку. 

Оцінку діастолічної функції міокарда проводили за показниками 

трансмітрального потоку імпульсної доплерівської ехокардіографії, 

визначали: максимальну швидкість трансмітрального потоку у фазу швидкого 

наповнення ЛШ (Е, м/с), час ізоволюметричного розслаблення міокарда (IVRT, 

мс), час уповільнення потоку раннього діастолічного наповнення (DТ, мс), 

швидкість руху мітрального кільця (е', м/с), співвідношення максимальної 
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швидкості раннього діастолічного наповнення Е до швидкості мітрального 

кільця e'. Показники були визначенні за 10 серцевих циклів, і далі 

розраховували середне їх значення [220]. 

 

2.2.2 Лабораторні методи дослідження 

 

Визначення поліморфізму генів. Визначення проводили за допомогою 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Геномну ДНК виділяли з лейкоцитів 

периферичної крові за допомогою стандартної тест-системи «ДНК-експрес-

кров» (Літех, Росія) відповідно до інструкції виробника. Визначення  

SNP (Single Nucleotіde Polymorphіsm) поліморфізмів А1166С у гені AGTR1, 

T174M у гені AGT, С786Т у гені NOS3 проводили методом ПЛР у режимі 

реального часу з використанням ампліфікатору «Rotor-Gene 6000» (Corbett 

Research, Australia). Використовували структуру праймерів зі стандартних 

наборів «SNP-експрес-РВ» (Літех). 

Визначення альдостерону та ангіотензину. Дослідження відбувалося за 

допомогою іммуноферментного аналізу (ІФА) крові з периферичної вени 

досліджуваного. Забір крові здійснювася з ліктьової вени натщесерце, 

самопливом в пробірки з ЕДТА і розділюючим гелем. Після чого отриману 

кров центрифугували при 3000 хв-1 при кімнатній температурі протягом 

15 хвилин. Одержану плазму переливали в пробірки типу «еппендорф», після 

чого заморожували і зберігали при температурі не менше -24 °С до моменту 

проведення дослідження. Перед передбачуваним дослідженням за добу всі 

зразки переносили в холодильну камеру з температурою від +2 °С до +8 °С. 

Розморожені зразки безпосередньо перед дослідженням кілька разів 

перевертали. Рівень альдостерону і ангіотензину-II в плазмі крові визначали 

методом ІФА з використанням стандартного набору «DBC Aldosterone-ELISA» 

(DBC Inc., Канада) та реагентів «Human Angiotensin II- ELISA» виробництва 

компанії Elabscience Biotechnology Inc. (США) відповідно до методу, описаного 
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в інструкції із застосування тест систем. Аналіз проводили за допомогою 

імуноферментного аналізатора "SUNRISE TS" (Австрія). 

Визначення нітрату та нітриту іонів. Визначали кінцеві стабільні 

метаболіти оксиду азоту в крові за методом, що базується на відновленні 

нітратів до нітритів з подальшим визначенням останніх за домогою реакції з 

реактивом Гриса. Визначення нітрит-аніона (NO2) відбувалося наступним 

чином: для депротеінізації до 1,0 мл свіжої (сиворотки) плазми крові без ЕДТА 

і без гепарину додати 0,5 мл 30 % сульфату цинку. Ретельно змішували. 

Відцентрифугували протягом 15 хвилин при частоті обертання 3000 хв-1. 

Супернатант зливали та до нього додавали рівний об’єм реактива Гриса. 

Ретельно змішували та залишили при кімнатній температурі до появи розового 

кольору. Вимірювали оптичну щільність на спектрофотометрі СФ-46 при 

довжині хвилі 540 нм. Розрахунок проводили за калібрувальним графіком, 

побудованим по нітриту азоту (концентрація від 10 до 100 мкм: 10, 20 ,40, 60, 

80, 100 мкм). Основна маса оксиду азоту перетворюється на нітрити. Для 

визначення нітритів – нітрати необхідно відновити до нітритів. Для 

депротеінізації до 1,0 мл свіжої (сиворотки) плазми крові без ЕДТА і без 

гепарину додавали 0,5 мл 30 % сірчанокислого цинку, ретельно змішували, 

відцентрифугували протягом 15 хвилин при частоті обертання 3000 хв-1. 

Супернатант зливали в суху чисту пробірку, в яку додавали 60 мл сухого 

відновлювача, ретельно перемішуваи та залишали на 15 хв при кімнатній 

температурі. Додавали 1,0 мл 12,5 % оцтової кислоти, струшували. 

Відцентрифугували протягом 15 хвилин при частоті обертання 3000 хв-1. 

Супернатант акуратно зливали в пробірки, вимірювали оптичну щільність на 

спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 540 нм. Розрахунок кількості 

нітритів здійснювався за калібрувальним графіком, побудованим за нітритом 

азоту. У дослідженні отримали три результати: вміст нітрит-іонів (NO2) 

(мкмоль/л), вміст нітрат-іонів (NO3) (мкмоль/л) та загальний вміст нітрит та 

нітрат-іонів (NO2+NO3) (мкмоль/л). 
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Визначення рівня катехоламінів у сечі. Визначення вмісту в добовій сечі 

адреналіну, норадреналіну і дофаміну проводили шляхом колонкової 

хроматографії за методом Матліної Е.Ш. зі співавт. на спектрофлюориметрі 

MPF-4 (Hitachi, Японія) [221]. Катехоламіни (адреналін, норадреналін та 

ДОФА) виділяли з сечі методом спектрохроматографії на окисі алюмінію. 

Катехоламіни і майже половина адсорбованого ДОФА елюїруються 0,25 н. 

розчином оцтової кислоти. ДОФА, що залишився на адсорбенті, знімається 1 н. 

розчином соляної кислоти. Диференціювання катехоламінів проводили шляхом 

окислення ферріціанидом калію при різних значеннях рН і за різними наборами 

світлофільтрів при флюорометрії. Дофамін диференцювали шляхом 

використання іншого окислювача - йоду. Розрахунок вмісту кожного з 

компонентів проводили за формулами. 

 

2.3 Лікування хворих 

 

До потрапляння у дослідження частка хворих з пароксизмальною ФП, що 

застосовували інгібітор АПФ склала 107 (60,8 %)особи, амлодипін – 15 осіб 

(8,5 %), БРА – 25 (14,2 %), β-адреноблокатори – 91 (51,7 %), статини –  

64 (36,4 %), антикоагулянти – 18 (10,2 %), дезагреганти – 109 (61,9 %). 

Лікування хворих з пароксизмальною ФП на тлі ішемічною хворобою серця у 

поєднанні з гіпертонічною хворобою проводили за протоколом. Усі пацієнти в 

особистій бесіді отримали вичерпну інформацію про цілі медикаментозного 

лікування, а також про необхідність постійного безперервного прийому 

лікарських засобів. 

Усім хворим рекомендували DASH-дієту зі зниженим вмістом жирів 

тваринного походження, з підвищеною кількістю фруктів, овочів, круп, горіхів 

і бобових, перевагу надавали морській рибі, молочним продуктам з низьким 

вмістом жирів. Рекомендували також зменшити калорійність їжі відповідно до 

енергетичних потреб організму. 
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Методом адаптивної рандомізації призначали інгібітор АПФ 

периндоприл (Престаріум, Servier) по 4 мг 1 раз на добу вранці, перед 

прийомом їжі або блокатор рецепторів ангіотензину ІІ лозартан по 50 мг 1 раз 

на добу (Lozap, Sanofi). Призначали β-адреноблокатор – бісопролол 

(Бісопролол-Ратіофарм», Ратіофарм) у початковій дозі 2,5 мг уранці 1 раз на 

добу, з подальшим титруванням дози до 5-10 мг у залежності від індивідуальної 

чутливості до препарату. Середня доза препарату склала (5,0 ± 0,2) мг. 

Антикоагулянт ривароксабан (Xarelto, Bayer) призначали всім пацієнтам 

по 20 мг 1 раз на добу під час їжі. Також був призначений аторвастатин 

(Торвакард-Кристал, Sanofi) 20 мг 1 раз на добу. 

Після виписки хворих зі стаціонару здійснювали за ними амбулаторне 

спостереження протягом 6 місяців. Клінічна ефективність лікування 

оцінювалася залежно від наявності рецидивів фібриляції передсердь з 

повторною госпіталізацією. 

 

2.4 Статистична обробка результатів 

 

Статистичну обробку отриманих здійснювалася на персональній 

електронній обчислювальній машині з використанням пакету прикладних 

програм PSPP (version 1.2.0, GNU Project, 1998-2018, ліцензія GNU GPL) і 

Apache OpenOffice (version 4.1, ліцензії GNU GPL). Проводився аналіз 

розподілу по кожному вивченому показники за допомогою критерія Шапіро-

Уілка. Отримані дані були представлені у вигляді медіани та міжквартильного 

діапазону Me [Q25 ; Q75]. При перевірці статистичних гіпотез нульову гіпотезу 

відкидали при рівні статистичної значимості (р) нижче 0,05. 

При параметричному розподілі використовувався критерій Стьюдента  

(t-критерій): парний - для вивчення динаміки показників усередині груп, 

непарний - для порівняння незалежних виборок. Для сукупностей, розподіл 

яких відрізнявся від «нормального», були використані непараметричні тести: 

для порівняння двох незалежних виборок U-тест за методом Манна-Уїтні, для 
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оцінки динамічних змін усередині груп застосовували критерій Вілкоксона  

(W-критерій). Для порівняння якісних характеристик (таблиці частот) 

застосовували критерій χ2 і точний критерій Фішера у разі таблиць 2×2 [222]. 

Для дихотомічних змінних проводили мультиваріантний аналіз з 

використанням покрокової бінарної логістичної регресії та ROC-аналіз 

(Receiver Operating Characteristic curve analysis). Точка відсікання була знайдена 

за допомогою J-Youden індексу, при цьому розраховували площу під ROC-

кривою (AUC – Area under the ROC curve) та його 95 % ДІ, чутливість (Ѕе) і 

специфічність (Ѕр). Статистично значущою вважали величину AUC більше 0,5. 

Взаємозв'язок двох ознак оцінювали за результатами кореляційного 

аналізу. При наявності нормального розподілу оцінювали за результатами 

кореляційного аналізу за методом Пірсона (r), при розподілі, відмінному від 

нормального застосовували непараметричний спосіб рангової кореляції 

Спірмена (R). 

При проведенні порівнянь більше двох незалежних змінних 

використовували дисперсійний аналіз (One-way ANOVA) з подальшим 

використанням апостеріорних тестів (post-hoc analysis). Рівність дисперсій 

перевіряли за допомогою тесту Льовені (Levene's test). При рівності дисперсій в 

досліджуваних групах застосовували критерій Шеффе (Scheffe), а в разі 

відсутності рівності дисперсій вдавалися до тесту T2-Тамхейна (Tamhane's T2). 

У разі розподілу даних, відмінних від нормального, при порівнянні більше двох 

незалежних змінних використовували аналог дисперсійного аналізу - метод 

Kruskal-Wallis (Н-критерій) з подальшим post-hoc аналізом за допомогою 

критерію Данна (Dunn) [223]. 

Багатофакторний аналіз проводили з метою виявлення значущості 

кожного з виділених факторів з використанням логістичної регресійної моделі 

за критерієм Вальда (2). Спочатку використовували метод уніваріантної 

логістичної регресії, і тільки для тих показників, які достовірно 

продемонстрували свою значимість проводили мультиваріантний аналіз [224]. 
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За допомогою таблиці 2х2 розраховували відносний ризик (ВР) та його 

95 % довірчий інтервал (ДІ), як відношення частоти випадків серед пацієнтів, 

що піддалися впливу досліджуваного фактора до частоти випадків серед 

досліджуваних, на яких цей фактор не вплинув. Достовірним вважали значення 

95 % ДІ ВР, що не перетинало 1. 
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РОЗДІЛ 3 

АКТИВНІСТЬ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ СИСТЕМ, У ПАЦІЄНТІВ З 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ ІЗ 

ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З 

ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 

 

Було проведено порівняння рівнів альдостерону і ангіотензину II у плазмі 

крові пацієнтів у залежності від форми ФП. Результати представлені в 

таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Рівні альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові 

обстежених осіб (Me [25 ; 75], n = 242) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Групи обстежених осіб 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n=31) 

1 2 3 

Альдостерон, пг/мл 

120,45 [93,15 ; 

173,35] 

146,74 [132,94 ; 

164,23] 

132,25 [116,57 ; 

154,35] 

р-рівень 
p = 0,07 

Ангіотензин II, пг/мл 

673,87 [388,45 ; 

890,12] 

630,40 [578,30 ; 

693,81] 

638,36 [504,24 ; 

738,89] 

р-рівень p = 0,99 

 

За результатами дисперсійного аналізу не було виявлено достовірної 

розбіжності між групами за рівнем альдостерона (p > 0,05). Хоча рівень  

ангіотензину ІІ у плазмі крові був найбільшим у 1 групі і склав 673,87 [388,45 ; 

890,12] пг/мл, у групі хворих із постійною ФП був нищим 630,40 [578,30 ; 

693,81] пг/мл, а у здорових осіб – 638,36 [504,24 ; 738,89] пг/мл, проте не було 

достовірної розбіжності між цими групами (p > 0,05). 
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Були визначені рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові обстежених 

осіб. Розподілення значень у залежності від груп обстежених осіб представлено 

у таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові обстежених 

осіб (Me [25 ; 75], n = 242) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Групи обстежених осіб 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n=31) 

1 2 3 

NO2, мкмоль/л 6,77 [5,50 ; 8,14] 5,20 [4,50 ; 6,10] 8,46 [7,45 ; 9,45] 

р-рівень p1-2 < 0,001 p2-3  < 0,001 p1-3   < 0,001 

NO3, мкмоль/л 
11,10 [9,16 ; 

14,36] 

11,40 [10,20 ; 

12,00] 

13,36 [11,85 ; 

15,35] 

р-рівень p1-2  = 0,98 p2-3  = 0,005 p1-3   < 0,001 

NO2+NO3, мкмоль/л 
17,76 [15,42 ; 

21,21] 

16,70 [14,90 ; 

17,70] 

21,56 [20,38 ; 

24,53] 

р-рівень p1-2 = 0,03 p2-3  < 0,001 p1-3   < 0,001 

 

Рівні NO2 1 та 2 груп були достовірно нижчі на 19,9 % і 38,5 % проти 

значення 8,46 [7,45 ; 9,45] мкмоль/л 3 групи, склали 6,77 [5,50 ; 8,14] мкмоль/л 

та 5,20 [4,50 ; 6,10] мкмоль/л, відповідно (p < 0,05). У групі хворих із постійною 

ФП даний показник достовірно був на 23,2 % нижчий ніж значення 6,77 [5,50 ; 

8,14] мкмоль/л у групі пароксизмальної ФП (p < 0,05). 

Найменшим рівень NO3 11,10 [9,16 ; 14,36] мкмоль/л достовірно був у 

1 групі проти значення 13,36 [11,85 ; 15,35] мкмоль/л групи здорових осіб, 

При порівнянні цього показника у групі хворих із постійною ФП рівень його 

достовірно був менше на 14,7 % у порівннні з групою здорових осіб, (p < 0,05). 

Проте не було статистично значимої відмінності між групами хворих за даним 

показником (p > 0,05). 
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Найбільшим значення NO2+NO3 було у 3 групі - 21,56 [20,38 ; 

24,53] мкмоль/л, як проти рівня 16,70 [14,90 ; 17,70] мкмоль/л у 2 групі, так і - 

17,76 [15,42 ; 21,21] мкмоль/л у 1 групі (p < 0,05). У групі хворих із постійною 

ФП даний показник достовірно був на 6,0 % нижче ніж значення 17,76 [15,42 ; 

21,21] мкмоль/л у групі пароксизмальної ФП (p < 0,05). 

Далі проводили аналіз рівні катехоламінів у сечі обстежених осіб. 

Отримані результати представлені в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Рівні катехоламінів у сечі обстежених осіб (Me [25 ; 75], 

n = 242) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Групи обстежених осіб 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n=31) 

1 2 3 

Адреналін, мкг/доб 8,65 [6,75 ; 14,40] 6,80 [5,80 ; 7,70] 6,70 [5,80 ; 7,20] 

р-рівень p1-2  < 0,001 p2-3  = 0,96 p1-3  < 0,001 

Норадреналін, мкг/доб 
26,50 [23,10 ; 

32,50] 

22,80 [20,30 ; 

26,40] 

21,20 [20,30 ; 

23,50] 

р-рівень p1-2  < 0,001 p2-3  = 0,47 p1-3  < 0,001 

ДОФА, мкг/доб 
34,00 [29,50 ; 

40,15] 

39,70 [37,30 ; 

42,70] 

52,50 [51,00 ; 

54,70] 

р-рівень p1-2  = 0,004 p2-3  < 0,001 p1-3  < 0,001 

Дофамін, мкг/доб 
265,50 [240,00 ; 

300,00] 

285,00 [270,00 ; 

310,00] 

320,00 [310,00 ; 

350,00] 

р-рівень p1-2  = 0,03 p2-3  = 0,002 p1-3  < 0,001 

 

Рівень добової екскреції адреналіну в 1 групі склав 8,65 [6,75 ; 

14,40] мкг/доб і був достовірно вище, як проти 6,80 [5,80 ; 7,70] мкг/доб у другій 

групі , так і проти 6,70 [5,80 ; 7,20] мкг/доб у 3 групі, (р < 0,05). Не було 

статистично значимої відмінності між групою хворих із постійною ФП і 
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практично здоровими особами за даним показником (p > 0,05). Добова 

екскреція норадреналіну з сечею в першій групі склала 26,50 [23,10 ; 

32,50] мкг/доб і була достовірно вище на 16,2 % у порівняні з 2 групою, і на 

25,0 % у порівнянні з групою здорових осіб, де рівень цього показника склав 

24,20 [22,60 ;26,70] мкг/доб (р < 0,05). У хворих на ФП, як в першій групі так і в 

другій групі, рівень ДОФА був достовірно нижчим за значення 52,50 [51,00 ; 

54,70] мкг/доб у групі здорових осіб і склав відповідно 34,00 [29,50 ; 

40,15] мкг/доб та 39,70 [37,30 ; 42,70] мкг/доб (р < 0,05). Добовий рівень 

дофаміну в групі здорових осіб склав 320,00 [310,00 ; 350,00] мкг/доб та 

достовірно був вищим за рівень даного показника у групах хворих на ФП як у 

першій групі – 265,50 [240,00 ; 300,00] мкг/доб, так й у другій групі -  

285,00 [270,00 ; 310,00] мкг/доб на 17, % та 10,9 % відповідно (р < 0,05). 

Було проведено порівняння рівнів альдостерону і ангіотензину II у плазмі 

крові пацієнтів з пароксизмальною ФП у залежності від класу EHRA. 

Результати представлені в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 – Рівні альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові 

пацієнтів у залежності від класу EHRA (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

IIa клас 

(n = 60) 

ІІb клас 

(n = 50) 

III клас 

(n = 66) 

1 2 3 

Альдостерон, пг/мл 
116,83 [94,28 ; 

173,33] 

122,76 [94,35 ; 

185,25] 

119,86 [84,16 ; 

172,37] 

р-рівень p = 0,91 

Ангіотензин II, пг/мл 
484,76 [345,60 ; 

769,47] 

582,28 [348,34 ; 

867,15] 

738,89 [494,75 ; 

936,11] 

р-рівень p1-2  = 0,96 p2-3  = 0,12 p1-3  = 0,004 
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За результатами дисперсійного аналізу не було виявлено достовірної 

розбіжності між підгрупами за рівнем альдостерона (p > 0,05). Рівень 

агіотензину ІІ у плазмі крові був найвищим у підгрупі III класу і склав  

738,89 [494,75 ; 936,11] пг/мл достовірно проти значення 484,76 [345,60 ; 

769,47] пг/мл у підгрупі IIa класу (р < 0,05), однак у порівнняні з підгрупою  

ІІb класу статистично значимий рівень не досягнут (p > 0,05). 

Були визначені рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові пацієнтів з 

пароксизмальною ФП у залежності від класу EHRA. Розподілення значень у 

залежності від груп обстежених осіб представлено у таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 – Рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові пацієнтів у 

залежності від класу EHRA (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

IIa клас 

(n = 60) 

ІІb клас 

(n = 50) 

III клас 

(n = 66) 

1 2 3 

NO2, мкмоль/л 7,46 [6,29 ; 8,68] 6,77 [5,76 ; 8,14] 6,20 [5,07 ; 7,45] 

р-рівень p1-2  = 0,41 p2-3  = 0,16 p1-3  < 0,001 

NO3, мкмоль/л 
13,58 [10,71 ; 

16,93] 

11,10 [9,34 ; 

13,68] 
9,66 [8,14 ; 11,84] 

р-рівень p1-2  = 0,01 p2-3  = 0,13 p1-3  < 0,001 

NO2+NO3, мкмоль/л 
20,92 [17,65 ; 

25,34] 

17,76 [15,89 ; 

20,72] 

16,28 [14,06 ; 

17,81] 

р-рівень p1-2  = 0,01 p2-3  = 0,01 p1-3  < 0,001 

 

Найменшим значення NO2+NO3 достовірно було у підгрупі III класу 

EHRA 16,28 [14,06 ; 17,81] мкмоль/л проти 17,76 [15,89 ; 20,72] мкмоль/л та 

20,92 [17,65 ; 25,34] мкмоль/л, досягався статистично значимий рівень 

розбіжності між підгрупами (p < 0,05). Далі проводили аналіз рівні 
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катехоламінів у сечі пацієнтів з пароксизмальною ФП у залежності від класу 

EHRA. Отримані результати представлені в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.6 – Рівні катехоламінів у сечі пацієнтів у залежності від класу 

EHRA (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

IIa клас 

(n = 60) 

ІІb клас 

(n = 50) 

III клас 

(n = 66) 

1 2 3 

Адреналін, мкг/доб 8,15 [6,40 ; 12,20] 8,40 [6,50 ; 14,40] 9,55 [7,60 ; 15,10] 

р-рівень p = 0,06 

Норадреналін, мкг/доб 
25,50 [21,45 ; 

30,05] 

25,50 [22,70 ; 

29,70] 

28,30 [24,30 ; 

35,00] 

р-рівень p1-2  = 0,98 p2-3  = 0,10 p1-3  = 0,03 

ДОФА, мкг/доб 
37,60 [29,85 ; 

45,15] 

32,40 [28,00 ; 

35,30] 

34,00 [29,40 ; 

40,20] 

р-рівень p1-2  = 0,005 p2-3  = 0,16 p1-3  = 0,55 

Дофамін, мкг/доб 
270,00 [240,00 ; 

300,00] 

264,50 [228,00 ; 

300,00] 

267,50 [240,00 ; 

301,00] 

р-рівень p = 0,70 

 

Рівень норадреналіну був вищим у підгрупі III класу і склав  

28,30 [24,30 ; 35,00] мкг/доб достовірно проти значення 25,50 [21,45 ; 

30,05] мкг/доб у підгрупі IIa класу (р < 0,05), однак у порівнняні з підгрупою ІІb 

класу статистично значимий рівень не досягнут (p > 0,05). Не було виявлено 

достовірних розбіжностей у порівнянні рівнів адреналіну і дофаміну між 

підгрупами хворих у залежності від класу EHRA (р > 0,05). Було проведено 

порівняння рівнів альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові пацієнтів у 

залежності від місця проживання. Результати представлені в таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 – Рівні альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові у 

залежності від місця проживання (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

Міста 

(n = 98) 

Сільської місцевості 

(n = 78) 

Альдостерон, пг/мл 125,75 [93,29 ; 180,90] 107,97 [89,17 ; 170,45] 

р-рівень p = 0,36 

Ангіотензин II, пг/мл 692,86 [442,63 ; 927,78] 582,81 [343,95 ; 804,95] 

р-рівень p = 0,02 

 

За результатами аналізу не було виявлено достовірної розбіжності між 

підгрупами у залежності від місця проживання за рівнем альдостерона 

(p > 0,05). Рівень агіотензину ІІ у плазмі крові був більшим у підгрупі міста і 

склав 692,86 [442,63 ; 927,78] пг/мл проти підгрупи хворих із сільської 

місцевості – 582,81 [343,95; 804,95] пг/мл, (р < 0,05). 

Були визначені рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові пацієнтів у 

залежності від місця проживання. Розподілення значень у залежності від 

підгруп представлено у таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 – Рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові пацієнтів у 

залежності від місця проживання (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

Міста 

(n = 98) 

Сільської місцевості 

(n = 78) 

NO2, мкмоль/л 7,02 [5,74 ; 8,14] 6,77 [5,47 ; 7,98] 

р-рівень p = 0,80 

NO3, мкмоль/л 10,36 [8,14 ; 13,32] 11,69 [10,36 ; 15,33] 

р-рівень p = 0,01 

NO2+NO3, мкмоль/л 17,60 [14,80 ; 20,35] 18,02 [15,83 ; 21,78] 

р-рівень p = 0,07 
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Рівні NO2 між підгрупами у залежності від місця проживання були 

зіставні (p > 0,05). Найменшим достовірно рівень NO3 був у підгрупі з міста 

10,36 [8,14 ; 13,32] мкмоль/л проти значення 11,69 [10,36 ; 15,33] мкмоль/л у 

підгрупі з сільської місцевості, (p < 0,05). Не було достовірної розбіжності між 

підгрупами хворими у залежності від місця проживання за сумою метаболітів 

оксиду азоту (p > 0,05). 

Далі проводили аналіз рівні катехоламінів у сечі пацієнтів у залежності 

від місця проживання. Отримані результати представлені в таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9 – Рівні катехоламінів у сечі пацієнтів у залежності від місця 

проживання (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

Міста 

(n = 98) 

Сільської місцевості 

(n = 78) 

Адреналін, мкг/доб 8,60 [6,60 ; 14,80] 8,70 [6,80 ; 12,50] 

р-рівень p = 0,93 

Норадреналін, мкг/доб 25,95 [23,10 ; 32,50] 27,90 [23,40 ; 32,80] 

р-рівень p = 0,29 

ДОФА, мкг/доб 34,00 [28,40 ; 41,30] 35,10 [30,20 ; 39,80] 

р-рівень p = 0,64 

Дофамін, мкг/доб 263,50 [229,00 ; 301,00] 270,00 [250,00 ; 300,00] 

р-рівень p = 0,48 

 

Не було виявлено достовірних розбіжностей у порівнянні рівнів 

адреналіну, норадреналіну, ДОФА та дофаміну у сечі між підгрупами хворих у 

залежності від місця проживання (р > 0,05). Визначали розподіл генотипів 

поліморфізму А1166С гена AGTR1 серед пацієнтів з пароксизмальною ФП. 

Результати представлені на рисунку 3.1. 

 

 



 

 

91 

13,1%
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44,3%
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Примітка. ≈ - відсутність відмінності з рівновагою Харді-Вайнберга (р > 0,05). 

Рисунок 3.1 - Розподіл генотипів поліморфізму А1166С гена AGTR1 

 

Аналіз розподілу генотипів за поліморфізмом А1166С гена AGTR1 серед 

групи пароксизмальної ФП показав, що серед 176 осіб були гомозиготами (АА) 

по А алелі 75 (42,6 %) хворих, гетерозиготами (AС) - 76 (44,3 %) і  

23 (13,1 %) гомозиготами (СС) по С алелі. Достовірної розбіжності з 

рівновагою Харді-Вайнберга не було (р > 0,05). 

Далі визначали розподіл генотипів поліморфізму T174M гена AGT. 

Отримані дані представлені на рисунку 3.2. 

 

15,9%

48,3%

35,8%

TT TM MM

 

Примітка. * - достовірність розбіжності з рівновагою Харді-Вайнберга (р < 0,05). 

Рисунок 3.2 - Розподіл генотипів поліморфізму T174M гена AGT 

 

Розподіл генотипів поліморфізму T174M гену AGT серед хворих з 

пароксизнальною ФП був наступним: з гомозиготами (TT) по T алелі було  

85 (48,8 %) хворих, гетерозиготами (TM) - 63 (35,8 %) і 28 (5,9 %) осіб 

гомозиготами (MM) по M алелі. Визначалась достовірна розбіжність розподілу 

* 

≈ 
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генотипів поліморфізму T174M з рівновагою Харді-Вайнберга у досліджуваній 

когорті хворих з пароксизмальною ФП (р < 0,05). 

Аналізували розподіл генотипів поліморфізму T786C гена NOS3 серед 

хворих з пароксизмальною ФП. Отримані результати представлені на 

рисунку 3.3. 

 

26,7%17,0%

56,3%

CC CT TT
 

Примітка. ≈ - відсутність відмінності з рівновагою Харді-Вайнберга (р > 0,05). 

Рисунок 3.3 - Розподіл генотипів поліморфізму T786C гена NOS3 

 

Аналіз розподілу генотипів за поліморфізмом T786C гена NOS3 серед 

хворих з пароксизмальною ФП показав, що серед 176 осіб були гомозиготами 

(TT) по T алелі 30 (17,0 %) хворих, гетерозиготами (CT) - 99 (56,3 %) і  

47 (26,7 %) осіб гомозиготами (CC) по алелі C. Достовірної розбіжності з 

рівновагою Харді-Вайнберга не було (р > 0,05). 

Визначали рівні альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові у 

залежності від поліморфізму А1166С гена AGTR1. Результати представлені в 

таблиці 3.10. 

Медіана рівня альдостерону у хворих підгрупи гомозиготи (АА) по алелі 

А склала 136,45 [101,87 ; 185,25] пг/мл і достовірно була достовірно вищою 

проти значення 94,31 [86,15 ; 97,34] пг/мл у хворих підгрупи гомозиготи (СС) 

по алелі С на 44,7 % (р < 0,05). Проте не було достовірної розбіжності між 

рівнями підгрупи гомозиготи (АА) по алелі А та гетерозиготи (АС) (р > 0,05). 

≈ 
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Таблиця 3.10 – Рівні альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові хворих 

у залежності від поліморфізму А1166С гена AGTR1 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм А1166С гену AGTR1 

АА 

(n = 75) 

АС 

(n = 78) 

СС 

(n = 23) 

1 2 3 

Альдостерон, пг/мл 
136,45 [101,87 ; 

185,25] 

126,30 [88,34 ; 

187,45] 

94,31 [86,15 ; 

97,34] 

р-рівень p1-2  = 1,0 p2-3 < 0,001 p1-3 < 0,001 

Ангіотензин II, пг/мл 
672,38 [442,63 ; 

872,34] 

775,00 [586,11 ; 

927,78] 

334,69 [325,94 ; 

343,95] 

р-рівень p1-2  = 0,15 p2-3 < 0,001 p1-3 < 0,001 
 

Значення 126,30 [88,34 ; 187,45] пг/мл у хворих підгрупи гетерозиготи 

(АС) достовірно було вищим ніж 94,31 [86,15 ; 97,34] пг/мл у групі хворих 

гомозиготи (СС) (р < 0,05). Аналізуючи залежність рівню ангіотензину ІІ від 

поліморфізму А1166С гену AGTR1 серед хворих, було виявлено, що у підгрупі 

гомозиготи (СС) по алелі С в два рази менший рівень ангіотензину ІІ -  

334,69 [325,94 ; 343,95] пг/мл у порівнянні з підгрупою гомозиготи (АА) по 

алелі А - 672,38 [442,63 ; 872,34] пг/мл та гетерозиготи (АС) - 775,00 [586,11 ; 

927,78] пг/мл (p < 0,05). Проте між підгрупами гомозиготи (АА) по алелі А та 

гетерозиготи (АС) достовірної розбіжності не було (p > 0,05). 

Окрім цього визначали рівні альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові 

у залежності від поліморфізму T174M гена AGT. Результати представлені в 

таблиці 3.11. 

За рівнем альдостерона у залежності від генотипа поліморфізму T174M 

гена AGT не було достовірних статистичних розбіжностей серед обстежених 

осіб (p > 0,05). Аналізуючи рівні ангіотензину II у плазмі крові хворих у 

залежності від генотипу поліморфізму T174M гена AGT, не було виявлено 

достовірних відмінностей між підгрупами гомозиготи (ТТ) по алелі Т значення 

691,27 [388,45 ; 925,00] пг/мл проти - 625,18 [363,27 ; 867,15] пг/мл 
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гетерозиготи (ТМ) та - 666,21 [426,74 ; 848,15] пг/мл гомозиготи (ММ) по 

алелі М, (p > 0,05). 

 

Таблиця 3.11 – Рівні альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові хворих 

у залежності від поліморфізму T174M гену AGT (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм T174M гену AGT 

TT 

(n = 85) 

TM 

(n = 63) 

MM 

(n = 28) 

1 2 3 

Альдостерон, пг/мл 
119,03 [86,36 ; 

165,66] 

126,34 [97,16 ; 

197,35] 

108,75 [95,07 ; 

164,76] 

р-рівень p = 0,25 

Ангіотензин II, пг/мл 
691,27 [388,45 ; 

925,00] 

625,18 [363,27 ; 

867,15] 

666,21 [426,74 ; 

848,15] 

р-рівень p = 0,66 

 

Аналізували рівні альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові хворих у 

залежності від поліморфізму T786C гена NOS3. Отримані дані наведені у 

таблиці 3.12. 

 

Таблиця 3.12 – Рівні альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові хворих 

у залежності від поліморфізму T786C гена NOS3 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм C786T гену NOS3 

TT 

(n = 47) 

TC 

(n = 99) 

CC 

(n = 30) 

1 2 3 

Альдостерон, пг/мл 
110,37 [94,17 ; 

149,64] 

110,71 [88,78 ; 

185,25] 

142,35 [105,44 ; 

199,46] 

р-рівень p = 0,19 

Ангіотензин II, пг/мл 
506,27 [345,73 ; 

872,34] 

675,00 [398,46 ; 

888,89] 

680,04 [445,37 ; 

936,75] 

р-рівень p = 0,66 
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Рівень альдостерона у плазмі крові хворих у залежності від генотипа 

поліморфізму T786C гену NOS3 у підгрупі гомозиготи (ТТ) по алелі Т склав 

110,37 [94,17 ; 149,64] пг/мл и був зівставним, як зі значенням 110,71 [88,78 ; 

185,25] пг/мл гетерозиготи (ТС), так і значенням 142,35 [105,44 ; 199,46] пг/мл 

гомозиготи (CC) по алелі С, (p > 0,05). Не було достовірних відмінностей 

показника рівнів ангіотензина II між підгрупами у залежності від генотипа 

поліморфізму T786C гену NOS3, (р > 0,05). 

Рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові були проаналізовані у 

залежності від генотипу поліморфізму А1166С гена AGTR1. Отримані 

результати представлені у таблиці 3.13. 

 

Таблиця 3.13 – Рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові обстежених 

осіб у залежності від поліморфізму А1166С гена AGTR1 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм А1166С гену AGTR1 

АА 

(n = 75) 

АС 

(n = 78) 

СС 

(n = 23) 

1 2 3 

NO2, мкмоль/л 6,66 [5,76 ; 8,14] 7,26 [5,18 ; 8,14] 7,35 [6,35 ; 8,48] 

р-рівень p = 0,34 

NO3, мкмоль/л 
11,10 [8,88 ; 

13,32] 

10,98 [8,88 ; 

14,43] 

11,84 [10,48 ; 

14,68] 

р-рівень p = 0,19 

NO2+NO3, мкмоль/л 
17,76 [14,57 ; 

20,72] 

17,20 [15,34 ; 

20,85] 

20,35 [17,49 ; 

21,78] 

р-рівень p = 0,10 

 

Значення рівнів NO2 та NO3 між підгрупами у залежності від генотипу 

поліморфізму А1166С гена AGTR1 не мало достовірних відмінностей 

(р > 0,05). Сума метаболітів оксида азота у плазмі крові хворих у залежності від 

генотипа поліморфізму А1166С гена AGTR1 у підгрупі гомозиготи (АА) по 
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алелі А склав 17,76 [14,57 ; 20,72] мкмоль/л и був зівтавним, як зі значенням 

17,20 [15,34 ; 20,85] мкмоль/л гетерозиготи (ТС), так і значенням 20,35 [17,49 ; 

21,78] мкмоль/л гомозиготи (CC) по алелі С, (p > 0,05). 

Аналізували рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові у залежності 

від генотипу поліморфізму А1166С гена AGTR1. Отримані дані наведені у 

таблиці 3.14. 

 

Таблиця 3.14 – Рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові обстежених 

осіб залежності від поліморфізму T174M гена AGT (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм T174M гену AGT 

TT 

(n = 85) 

TM 

(n = 63) 

MM 

(n = 28) 

1 2 3 

NO2, мкмоль/л 7,35 [5,92 ; 8,14] 6,36 [5,14 ; 7,86] 7,56 [6,28 ; 8,66] 

р-рівень p = 0,06 

NO3, мкмоль/л 
11,10 [8,14 ; 

15,35] 

11,36 [9,62 ; 

13,32] 

11,23 [9,68 ; 

13,84] 

р-рівень p = 0,68 

NO2+NO3, мкмоль/л 
17,76 [14,80 ; 

21,78] 

17,62 [15,54 ; 

20,26] 

18,76 [15,85 ; 

20,87] 

р-рівень p = 0,45 

 

Медіана рівня NO2 у хворих підгрупи гомозиготи (TT) по алелі T склала 

7,35 [5,92 ; 8,14] мкмоль/л проти значення 6,36 [5,14 ; 7,86] мкмоль/л у підгрупі 

гетерозиготи (TM) проти значення 7,56 [6,28 ; 8,66] мкмоль/л підгрупи 

гомозиготи (MM) по алелі M, не було достовірної розбіжності між підгрупи за 

рівнями даного показника (р > 0,05). 

Значення рівнів NO3 між підгрупами у залежності від генотипа 

поліморфізму T174M гену AGT не мало достовірних відмінностей (р > 0,05). 

Аналізуючи значення NO2+NO3 у плазмі крові хворих у залежності від генотипа 
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поліморфізму T174M гена AGT, не було виявлено достовірних відмінностей 

між підгрупами гомозиготи (ТТ) по алелі Т рівня 17,76 [14,80 ; 21,78] мкмоль/л 

проти - 17,62 [15,54 ; 20,26] мкмоль/л гетерозиготи (ТМ) та - 18,76 [15,85 ; 

20,87] мкмоль/л гомозиготи (ММ) по алелі М, (p > 0,05). 

Далі розподіляли рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові 

обстежених осіб у залежності від генотипу поліморфізму T786C гена NOS3. 

Отримані результати представлені у таблиці 3.15. 

 

Таблиця 3.15 – Рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові обстежених 

осіб залежності від поліморфізму T786C гена NOS3 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм C786T гену NOS3 

TT 

(n = 47) 

TC 

(n = 99)  

CC 

(n = 30) 

1 2 3 

NO2, мкмоль/л 7,86 [6,66 ; 8,88] 6,66 [5,18 ; 7,98] 5,81 [5,07 ; 6,72] 

р-рівень p1-2  < 0,001 p2-3  = 0,20 p1-3  < 0,001 

NO3, мкмоль/л 
11,68 [8,88 ; 

16,78] 

11,10 [8,98 ; 

14,36] 

10,86 [9,64 ; 

12,25] 

р-рівень p = 0,29 

NO2+NO3, мкмоль/л 
20,35 [17,07 ; 

25,16] 

17,52 [15,37 ; 

20,72] 

16,41 [14,48 ; 

17,93] 

р-рівень p1-2  = 0,02 p2-3  = 0,33 p1-3  < 0,001 

 

Медіана рівню NO2 у підгрупі гомозиготи (TT) за алелю Т склал 

7,86 [6,66 ; 8,88] мкмоль/л і була достовірно вищою, ніж у підгрупі 

гетерозиготи (ТС) - 6,66 [5,18 ; 7,98] мкмоль/л – та підгрупі гомозиготи (СС) за 

алелю С - 5,81 [5,07 ; 6,72] мкмоль/л (р < 0,05). Проте не було достовірної 

відмінності між підгрупами гетерозиготи (ТС) та гомозиготи (СС) за алелю С 

(p > 0,05). Не було статистично значимої відмінності між підгрупами хворих у 
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залежності від генотипів поліморфізму T786C при порівнянні рівнів 

NO3, (p > 0,05). 

Найбільшим значення суми метаболітів оксиду азоту було у підгрупі 

гомозиготи (ТТ) за алелю Т - 20,35 [17,07 ; 25,16] мкмоль/л, як проти рівня 

17,52 [15,37 ; 20,72] мкмоль/л групі гетерозиготи (ТС), так і - 16,41 [14,48 ; 

17,93] мкмоль/л групі гомозиготи (СС) за алелю С (р < 0,05). Проте не було 

достовірної відмінності між групами гетерозиготи (TC) та гомозиготи (СС) за 

алелю С (p > 0,05). 

Проводили порівняння рівнів катехоламінів у сечі обстежених осіб у 

залежності від поліморфізму А1166С гена AGTR1. Результати представлені в 

таблиці 3.16. 

 

Таблиця 3.16 – Рівні катехоламінів у сечі обстежених осіб у залежності 

від поліморфізму А1166С гена AGTR1 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм А1166С гену AGTR1 

АА 

(n = 75) 

АС 

(n = 78) 

СС 

(n = 23) 

1 2 3 

Адреналін, мкг/доб 9,70 [6,90 ; 16,00] 8,60 [6,70 ; 12,00] 7,90 [6,40 ; 12,70] 

р-рівень p = 0,12 

Норадреналін, мкг/доб 
25,69 [22,30 ; 

32,50] 

27,25 [23,10 ; 

32,60] 

26,60 [23,40 ; 

29,70] 

р-рівень p = 0,48 

ДОФА, мкг/доб 
32,40 [28,40 ; 

40,00] 

35,95 [31,20 ; 

45,30] 

34,60 [28,60 ; 

39,80] 

р-рівень p = 0,09 

Дофамін, мкг/доб 
256,00 [224,00 ; 

290,00] 

280,00 [250,00 ; 

301,00] 

270,00 [228,00 ; 

300,00] 

р-рівень p = 0,11 
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У залежність від поліморфізму А1166С гена AGTR1 не було виявлено 

достовірної розбіжності між підгрупами рівнів катехоламінів у сечі обстежених 

осіб (p > 0,05). Розподіляли рівні катехоламінів у сечі обстежених осіб на 

підгрупи у залежності від генотипу поліморфізму T174M гена AGT. Результати 

представлені в таблиці 3.17. 

 

Таблиця 3.17 – Рівні катехоламінів у сечі обстежених осіб у залежності 

від поліморфізму T174M гена AGT (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм T174M гену AGT 

TT 

(n = 85) 

TM 

(n = 63) 

MM 

(n = 28) 

1 2 3 

Адреналін, мкг/доб 8,40 [6,60 ; 15,20] 9,40 [6,60 ; 13,40] 8,65 [7,20 ; 10,55] 

р-рівень p = 0,82 

Норадреналін, мкг/доб 
25,20 [22,70 ; 

31,10] 

26,40 [23,40 ; 

32,60] 

27,65 [21,40 ; 

32,05] 

р-рівень p = 0,81 

ДОФА, мкг/доб 
34,00 [29,70 ; 

41,30] 

34,00 [28,70 ; 

37,60] 

36,70 [30,05 ; 

42,25] 

р-рівень p = 0,47 

Дофамін, мкг/доб 
264,00 [230,00 ; 

300,00] 

275,00 [240,00 ; 

300,00] 

267,00 [242,50 ; 

290,00] 

р-рівень p = 0,86 

 

Аналізуючи рівні катехоламінів у сечі обстежених осіб у залежності від 

поліморфізму T174M гену AGT, не було виявлено достовірної розбіжності між 

підгрупами генотипів (p > 0,05). Проводили порівняння рівнів катехоламінів у 

сечі обстежених осіб у залежності від поліморфізму T786C гена NOS3. 

Результати представлені в таблиці 3.18. 
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Таблиця 3.18 – Рівні катехоламінів у сечі обстежених осіб у залежності 

від поліморфізму T786C гена NOS3 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм C786T гену NOS3 

CC 

(n = 30) 

TC 

(n = 99) 

TT 

(n = 47) 

1 2 3 

Адреналін, мкг/доб 7,50 [6,50 ; 10,90] 9,40 [6,90 ; 14,50] 9,55 [7,20 ; 13,50] 

р-рівень p = 0,08 

Норадреналін, мкг/доб 
25,70 [21,30 ; 

28,40] 

26,20 [23,40 ; 

32,80] 

30,50 [24,80 ; 

33,40] 

р-рівень p = 0,07 

ДОФА, мкг/доб 
34,40 [28,00 ; 

39,00] 

34,00 [30,00 ; 

45,00] 

33,90 [28,60 ; 

36,90] 

р-рівень p = 0,39 

Дофамін, мкг/доб 
270,00 [240,00 ; 

300,00] 

265,00 [230,00 ; 

300,00] 

270,00 [240,00 ; 

300,00] 

р-рівень p = 0,96 

 

Аналізуючи рівні катехоламінів у сечі обстежених осіб у залежності від 

поліморфізму C786T гену NOS3 не було виявлено достовірної різниці між 

підгрупами (p > 0,05). Далі визначали зв'язки між рівнями альдостерону і 

ангіотензину II та метаболітів оксиду азоту в плазмі крові хворих. Результати 

представлені в таблиці 3.19. 

Були виявлені значимі достовірні зворотні зв’язки між наступними 

показниками: рівнем NO2 та ангіотензина II (R = - 0,21, p < 0,05), рівнем NO3 та 

ангіотензина II (R = - 0,23, p < 0,05), рівнем NO2+NO3 та ангіотензина II 

(R = - 0,30, p < 0,05). Між рівнями альдостерон та метаболітів оксиду азоту в 

плазмі крові хворих не було виявлено достовірних зв’язків (p  0,05). 
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Таблиця 3.19 - Взаємозв’язки між рівнями альдостерону і ангіотензину II 

та метаболітів оксиду азоту в плазмі крові хворих 

Показник, одиниця 

вимірювання 
Альдостерон, пг/мл Ангіотензин II, пг/мл 

NO2, мкмоль/л R = +0,04 R = -0,21 

р-рівень p = 0,60 p = 0,005 

NO3, мкмоль/л R = -0,01 R = -0,23 

р-рівень p = 0,91 p = 0,002 

NO2+NO3, мкмоль/л R = -0,01 R = -0,30 

р-рівень p = 0,92 p = 0,001 

 

Проводили виявлення взаємозв'язків між рівнями альдостерону і 

ангіотензину II у плазмі крові та катехоламінів у сечі хворих. Отримані 

результати наведені в таблиці 3.20. 

 

Таблиця 3.20 - Взаємозв’язки між рівнями альдостерону і ангіотензину II 

у плазмі крові та катехоламінів у сечі хворих 

Показник, 

одиниця вимірювання 
Альдостерон, пг/мл Ангіотензин II, пг/мл 

Адреналін, мкг/доб R = +0,06 R = +0,14 

р-рівень p = 0,46 p = 0,07 

Норадреналін, мкг/доб R = -0,04 R = +0,11 

р-рівень p = 0,60 p = 0,14 

ДОФА, мкг/доб R = -0,02 R = -0,04 

р-рівень p = 0,77 p = 0,60 

Дофамін, мкг/доб R = -0,09 R = -0,04 

р-рівень p = 0,23 p = 0,63 

 

З метою виявленя можливих взаємозв'язків проводили кореляційний 

аналіз. За результатами проведеного статистичного аналізу достовірних 
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взаємозв'язків між рівнями альдостерону і ангіотензину II у плазмі крові та 

катехоламінів у сечі хворих не було (р > 0,05). Визначали взаємозв’язки між 

рівнями метаболітів оксиду азоту в плазмі крові та катехоламінів у сечі хворих. 

Отримані дані наведено в таблиці 3.21. 

 

Таблиця 3.21 - Взаємозв’язки між рівнями метаболітів оксиду азоту в 

плазмі крові та катехоламінів у сечі хворих 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

NO2, 

мкмоль/л 

NO3, 

мкмоль/л 

NO2+NO3, 

мкмоль/л 

Адреналін, мкг/доб R = -0,18 R = -0,10 R = -0,16 

р-рівень p = 0,01 p = 0,19 p = 0,03 

Норадреналін, мкг/доб R = -0,05 R = -0,17 R = -0,16 

р-рівень p = 0,47 p = 0,02 p = 0,04 

ДОФА, мкг/доб R = +0,10 R = +0,04 R = +0,10 

р-рівень p = 0,17 p = 0,62 p = 0,21 

Дофамін, мкг/доб R = +0,09 R = -0,05 R = -0,01 

р-рівень p = 0,25 p = 0,50 p = 0,88 

 

За результатами проведеного кореляційного аналізу буди виявлені 

достовірні зворотні зв’язки між рівнем адреналіну у добовій сечі та рівнем NO2 

у плазмі крові (R = -0,18, p = 0,01); між рівнем адреналіну та NO2+NO3 

(R = -0,16, p = 0,03); між рівнем норадреналіну та NO3 (R = -0,17, p = 0,02); між 

рівнем норадреналіну та сумою метаболітів оксиду азота (R = -0,16, p = 0,04). 

Між іншими досліджуваними показниками не було виявлено достовірних 

зв’язків (p  0,05). 

Таким чином, зниження метаболітів оксиду азоту відбувалось у хворих на 

пароксизмальну фібриляцію передсердь із ішемічною хворобою серця у 

поєднанні з гіпертонічною хворобою у порівнянні з групою практично 

здорових осіб. Рівні NO2 1 та 2 груп були достовірно нижче на 19,9 % і 38,5 % 
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проти значення 8,46 [7,45 ; 9,45] мкмоль/л групи здорових осіб, 

 (p < 0,05). У групі хворих із постійною ФП даний показник достовірно був 

нище на 23,2 % ніж значення 6,77 [5,50 ; 8,14] мкмоль/л у групі 

пароксизмальною ФП, (p < 0,05). Найменшим значення NO2+NO3 достовірно 

було у підгрупі III класу EHRA 16,28 [14,06 ; 17,81] мкмоль/л проти 

17,76 [15,89 ; 20,72] мкмоль/л та 20,92 [17,65 ; 25,34] мкмоль/л, досягався 

статистично значимий рівень розбіжності між підгрупами (p < 0,05). Були 

виявлені значимі достовірні зворотні зв’язки між наступними показниками: 

рівнем NO2 та ангіотензина II (R = - 0,21, p < 0,05), рівнем NO3 та ангіотензина 

II (R = - 0,23, p < 0,05), рівнем NO2+NO3 та ангіотензина II (R = - 0,30, p < 0,05). 

Рівень добової екскреції адреналіну у групі  пароксизмальної ФП склав 

8,65 [6,75 ; 14,40] мкг/доб і був достовірно вище проти значення 6,80 [5,80 ; 

7,70] мкг/доб у другій групі, (р < 0,05). Добова екскреція норадреналіну з сечею 

в першій групі склала 26,50 [23,10 ; 32,50] мкг/доб і була достовірно вище  

на 16,2 % у порівняні з 2 групою, (р < 0,05). 

Рівень 10,36 [8,14 ; 13,32] мкмоль/л NO3 у підгрупі з міської місцевості 

був достовірно менший, ніж значення 11,69 [10,36 ; 15,33] мкмоль/л у підгрупі з 

сільської місцевості (p < 0,05), що очевидно пов’язано з екологічними 

факторами. Рівень NO2 був нижче у носіїв алелю С поліморфізма T786C гену 

NOS3, тоді, як а значення NO3 не залежало від даного поліморфізму. 

 

Матеріали даного розділу опубліковані в наукових працях [225, 226, 227, 

228]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗВ’ЯЗОК МЕДІАТОРІВ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ СИСТЕМ, ДОБОВОЇ 

ЕКСКРЕЦІЇ КАТЕХОЛАМІНІВ ТА МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ З 

ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЮ ГЕМОДИНАМІКОЮ У ХВОРИХ З 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЮ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ІЗ 

ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З 

ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 

 

Аналізували індекс об’єму ЛП (іЛП) та показники систолічної функції 

лівого шлуночка у обстежених пацієнтів. Отримані результати представлені в 

таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Показники систолічної функції лівого шлуночка 

(Me [25 ; 75], n = 242) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n=31) 

1 2 3 

iЛП, см3/м2 
25,52 [23,07 ; 

27,98] 

43,66 [40,98 ; 

46,86] 

20,42 [19,03 ; 

21,99] 

р-рівень p1-2 < 0,001 р2-3 < 0,001 р1-3 < 0,001 

КДО, см3 
125,79 [105,18 ; 

152,42] 

128,04 [114,30 ; 

149,80] 

111,74 [105,44 ; 

117,15] 

р-рівень p1-2 = 0,63 р2-3 = 0,005 р1-3 = 0,02 

КСО, см3 
54,80 [41,12 ; 

70,42] 

58,30 [52,54 ; 

63,80] 

37,26 [31,94 ; 

40,34] 

р-рівень p1-2 = 0,63 р2-3 < 0,001 р1-3 < 0,001 

ФВ, % 
55,49 [50,89 ; 

60,99] 

53,95 [52,20 ; 

60,88] 

67,52 [65,68 ; 

69,64] 

р-рівень p1-2 = 0,99 р2-3 < 0,001 р1-3 < 0,001 

 

Найбільшим іЛП достовірно був у 2 групі - 43,66 [40,98 ; 46,86] см3/м2, як 

проти значення 25,52 [23,07 ; 27,98] см3/м2 1 групи, так і проти рівня  
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20,42 [19,03 ; 21,99] см3/м2 3 групи (р < 0,05). Порівняно зі значенням  

20,42 [19,03 ; 21,99] см3/м2 даного показника у 3 групи, він був достовірно вище 

на 24,9 % у 1 групі (р < 0,05). Статистично значущих розбіжностей між групами 

хворих, за таким показником систолічної функції ЛШ, як кінцевий діастолічний 

об’єм не було (р > 0,05). Тоді, як проти значення 111,74 [105,44 ; 117,15] см3 

цього показника у 3 групі, його рівень у 1 і 2 другій групах був достовірно вище 

на 12,6 % та 14,6 % відповідно, (р < 0,05). 

Значення кінцевого систолічного об’єму у 1 групі хворих склав 

54,80 [41,12 ; 70,42] см3 проти 58,30 [52,54 ; 63,80] см3 у 2 групі і не мав 

достовірної розбіжності між даними групами (р > 0,05). Рівень КСО в 3 групі 

склав 37,26 [31,94 ; 40,34] см3, даний показник був достовірно вище на 47,1 % у 

1 групі і на 56,5 % у 2 групі (р < 0,05). Фракція викиду лівого шлуночка в 

основній групі і групі порівняння була збереженою (понад 50 %), але у 

порівнянні з контрольною групою достовірно була меншою, у 1 групі на 17,8 % 

й у 2 групі на 20,1 % проти значення 67,52 [65,68 ; 69,64] % у групі практично 

здорових осіб (р < 0,05). 

Було проведено порівняння показників систолічної функції лівого 

шлуночка пацієнтів з пароксизмальною ФП у залежності від класу EHRA. 

Результати представлені в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 - Показники систолічної функції лівого шлуночка пацієнтів у 

залежності від класу EHRA (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

IIa клас 

(n = 60) 

ІІb клас 

(n = 50) 

III клас 

(n = 66) 

1 2 3 

iЛП, см3/м2 
24,52 [22,34 ; 

27,35] 

26,72 [24,27 ; 

28,94] 

25,10 [22,64 ; 

27,95] 

р-рівень р = 0,06 
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продовження таблиці 4.2 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

IIa клас 

(n = 60) 

ІІb клас 

(n = 50) 

III клас 

(n = 66) 

1 2 3 

КДО, см3 
126,17 [106,48 ; 

147,73] 

130,95 [106,48 ; 

161,98] 

120,86 [90,53 ; 

150,53] 

р-рівень р = 0,29 

КСО, см3 
51,07 [37,48 ; 

59,45] 

59,62 [43,81 ; 

75,52] 

57,32 [40,96 ; 

70,42] 

р-рівень р = 0,07 

ФВ, % 
57,94 [54,90 ; 

63,75] 

55,21 [50,03 ; 

59,97] 

53,00 [48,83 ; 

57,04] 

р-рівень p1-2 = 0,06 р2-3 = 0,22 р1-3 < 0,001 

 

Не було виявлено достовірної розбіжності таких показників систолічної 

функції лівого шлуночка, як iЛП, КДО і КСО у пацієнтів з пароксизмальною 

ФП у залежності від класу EHRA (р > 0,05). Значення ФВ ЛШ було нищим у 

підгрупі III класу і скло 53,00 [48,83 ; 57,04] % достовірно проти 57,94 [54,90 ; 

63,75] % у підгрупі IIa класу (р < 0,05), однак у порівнняні з підгрупою ІІb 

класу статистично значимий рівень не був досягнут (p > 0,05). Далі Виконували 

порівняння показникі систолічної функції лівого шлуночка пацієнтів у 

залежності від місця проживання. Результати представлені в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 – Показники систолічної функції лівого шлуночка пацієнтів у 

залежності від місця проживання (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

Міста 

(n = 98) 

Сільської місцевості 

(n = 78) 

iЛП, см3/м2 25,36 [23,03 ; 27,82] 25,93 [23,07 ; 28,32] 

р-рівень p = 0,39 
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продовження таблиці 4.3 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

Міста 

(n = 98) 

Сільської місцевості 

(n = 78) 

КДО, см3 124,89 [92,93 ; 150,53] 125,89 [107,52 ; 154,30] 

р-рівень p = 0,53 

КСО, см3 53,53 [37,92 ; 70,42] 56,15 [44,13 ; 70,42] 

р-рівень p = 0,52 

ФВ, % 55,52 [49,46 ; 62,14] 55,49 [52,06 ; 60,35] 

р-рівень p = 0,57 

 

Статистично значущих розбіжностей між підгрупами хворих у залежності 

від місця проживання, за такими показниками систолічної функції ЛШ, як iЛП, 

КДО, КСО і ФВ ЛШ не було (р > 0,05). Підрупи були зіставні за аналізованими 

показниками. 

Оцінювали показники систолічної функції лівого шлуночка хворих у 

залежності від поліморфізму А1166С гена AGTR1. Результати представлені у 

таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4 - Показники систолічної функції лівого шлуночка у 

залежності від поліморфізму А1166С гена AGTR1 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм А1166С гену AGTR1 

р-рівень АА 

(n = 75) 

АС+СС 

(n = 101) 

iЛП, см3/м2 25,46 [22,90 ; 27,66] 25,69 [23,32 ; 28,33] р = 0,30 

КДО, см3 125,51 [95,85 ; 148,66] 126,26 [105,44 ; 154,93] р = 0,87 

КСО, см3 53,35 [39,12 ; 65,51] 57,00 [42,21 ; 70,53] р = 0,31 

ФВ, % 56,49 [49,90 ; 63,72] 54,81 [50,97 ; 60,48] р = 0,39 

 

Не було достовірної розбіжності між підгрупами хворих з ФП у 

залежності від поліморфізму А1166С гена AGTR1 показників систолічної 
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функції лівого шлуночка (р > 0,05). Показники систолічної функції лівого 

шлуночка с були розподілені у залежності від генотипа поліморфізму T174M 

гена AGT на підгрупу гомозиготи (TT) та (TM+MM). Отримані результати 

представлені у таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 - Показники систолічної функції лівого шлуночка у 

залежності від поліморфізму T174M гена AGT (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм T174M гену AGT 

р-рівень TT 

(n = 85) 

TM+MM 

(n = 91) 

iЛП, см3/м2 24,92 [22,50 ; 27,53] 26,50 [23,50 ; 28,34] р = 0,07 

КДО, см3 126,07 [102,36 ; 150,53] 125,51 [105,44 ; 154,30] р = 0,72 

КСО, см3 55,53 [39,12 ; 70,42] 54,43 [41,27 ; 70,83] р = 0,67 

ФВ, % 54,81 [49,77 ; 60,48] 55,58 [51,55 ; 61,78] р = 0,23 

 

Було, хоча і не достовірним збільшення на 6,3 % медіани iЛП у підгрупі 

(TM+MM) проти 24,92 [22,50 ; 27,53] см3/м2 у підгруппі (TT) (р > 0,05). 

Значення КДО, КСО та ФВ разподілені у залежності від поліморфізму T174M 

гена AGT не мали достовірної розміжносіт між підгрупою гомозиготи (TT) та 

підгрупою (TM+MM) (р > 0,05). Проводили розподіл на підгрупи показників 

систолічної функції лівого шлуночка у залежності від генотипа поліморфізму 

T786C гена AGT. Отримані результат представлені у таблиці 4.6. 

 

Таблиця 4.6 - Показники систолічної функції лівого шлуночка у 

залежності від поліморфізму T786C гену NOS3 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм T786C гену NOS3 

р-рівень TT 

(n = 47) 

TC+CC 

(n = 129) 

iЛП, см3/м2 24,01 [22,15 ; 26,36] 25,96 [23,50 ; 28,59] р = 0,01 

КДО, см3 123,70 [102,36 ; 148,66] 127,78 [105,44 ; 154,30] р = 0,63 

КСО, см3 54,71 [37,92 ; 68,76] 55,15 [41,90 ; 70,42] р = 0,55 

ФВ, % 56,53 [51,56 ; 61,65] 54,99 [49,90 ; 60,63] р = 0,26 
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Порівнюючи підгрупи хворих у залежності від генотипу поліморфізма 

T786C гену NOS3 медіана iЛП була достовірно більшою на 8,1 % у підгрупі 

(TC+CC) порівняно з підгрупою гомозиготи (TT) й значення склало 

25,96 [23,50 ; 28,59] см3/м2 проти 24,01 [22,15 ; 26,36] см3/м2 відповідно, 

(р < 0,05). Не було достовірної розбіжності між групами хворих з ФП у 

залежності від поліморфізму T786C гену NOS3 показників таких показників 

систолічної функції лівого шлуночка, як КДО, КСО та ФВ (р > 0,05). 

Визначали взаємозв’язки між рівнями альдостерону і ангіотензину II в 

плазмі крові та показниками систолічної функції лівого шлуночка хворих. 

Отримані результати представлені у таблиці 4.7. 

 

Таблиця 4.7 - Взаємозв’язки між рівнями альдостерону і ангіотензину II в 

плазмі крові та показниками систолічної функції лівого шлуночка хворих 

Показник, 

одиниця вимірювання 
Альдостерон, пг/мл Ангіотензин II, пг/мл 

iЛП, см3/м2 R = -0,12 R = -0,07 

р-рівень p = 0,13 p = 0,38 

КДО, см3 R = -0,02 R = -0,09 

р-рівень p = 0,75 p = 0,21 

КСО, см3 R = -0,07 R = -0,05 

р-рівень p = 0,37 p = 0,55 

ФВ, % R = +0,06 R = -0,10 

р-рівень p = 0,42 p = 0,21 

 

Проведений кореляційний аналіз не виявив значимі зв’язки між рівнями 

альдостерону і ангіотензину II в плазмі крові та показниками систолічної 

функції лівого шлуночка хворих (p  0,05). Далі проводили визначення 

взаємозв’язки між рівнями метаболітів оксиду азоту в плазмі крові та 

показниками систолічної функції лівого шлуночка хворих. Дані наведені у 

таблиці 4.8. 
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Таблиця 4.8 - Взаємозв’язки між рівнями метаболітів оксиду азоту в 

плазмі крові та показниками систолічної функції лівого шлуночка хворих 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

NO2, 

мкмоль/л 

NO3, 

мкмоль/л 

NO2+NO3, 

мкмоль/л 

iЛП, см3/м2 R = -0,04 R = +0,06 R = +0,03 

р-рівень p = 0,57 p = 0,44 p = 0,71 

КДО, см3 R = +0,03 R = -0,12 R = -0,09 

р-рівень p = 0,66 p = 0,11 p = 0,23 

КСО, см3 R = +0,04 R = -0,10 R = -0,05 

р-рівень p = 0,57 p = 0,21 p = 0,52 

ФВ, % R = -0,07 R = -0,04 R = -0,09 

р-рівень p = 0,38 p = 0,57 p = 0,22 

 

Не було достовірних зв'язків між рівнями метаболітів оксиду азоту в 

плазмі крові та показниками систолічної функції ЛШ (р > 0,05). Можливі 

взаємозв'язки між рівнями катехоламінів у сечі та показниками систолічної 

функції лівого шлуночка перевіряли за допомогою кореляційного аналізу. 

Отримані дані наведені в таблиці 4.9. 

 

Таблиця 4.9 - Взаємозв’язки між рівнями катехоламінів у сечі та 

показниками систолічної функції лівого шлуночка хворих 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Адреналін, 

мкг/доб 

Норадреналін, 

мкг/доб 

ДОФА, 

мкг/доб 

Дофамін, 

мкг/доб 

iЛП, см3/м2 R = +0,09 R = +0,18 R = -0,02 R = -0,09 

р-рівень p = 0,21 p = 0,02 p = 0,80 p = 0,23 

КДО, см3 R = +0,06 R = -0,02 R = +0,03 R = +0,07 

р-рівень p = 0,44 p = 0,75 p = 0,73 p = 0,35 

КСО, см3 R = +0,04 R = +0,04 R = -0,01 R = +0,06 

р-рівень p = 0,56 p = 0,59 p = 0,92 p = 0,41 

ФВ, % R = +0,02 R = -0,07 R = +0,07 R = +0,05 

р-рівень p = 0,84 p = 0,35 p = 0,38 p = 0,54 
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Рівні катехоламінів у сечі та показники систолічної функції лівого 

шлуночка не мали достовірних взаємозв'язків (р > 0,05). Далі за стандартним 

протоколом УЗД серця проводили визначення показників ремоделювання 

лівого шлуночка в обстежених осіб. Отримані дані представлені в таблиці 4.10. 

 

Таблиця 4.10 - Показники ремоделювання лівого шлуночка обстежених 

осіб (Me [25 ; 75], n = 242) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

1 група 

(n = 176) 

2 група 

(n = 35) 

3 група 

(n=31) 

1 2 3 

КДР ЛШ, см 5,12 [4,73 ; 5,55] 5,27 [5,00 ; 5,60] 5,23 [4,78 ; 5,32] 

р-рівень p = 0,30 

ТМШП, см 1,12 [1,04 ; 1,20] 1,20 [1,11 ; 1,33] 0,95 [0,91 ; 1,01] 

р-рівень p1-2 < 0,001 р2-3 < 0,001 р1-3 < 0,001 

ТЗС ЛШ, см 1,15 [1,04 ; 1,22] 1,15 [1,09 ; 1,20] 0,94 [0,91 ; 0,99] 

р-рівень p1-2 = 0,98 р2-3 < 0,001 р1-3 < 0,001 

ІММЛШ, г/м2 
118,78 [96,73 ; 

139,48] 

128,47 [113,65 ; 

144,93] 

102,76 [94,13 ; 

108,65] 

р-рівень p1-2 = 0,09 р2-3 < 0,001 р1-3 = 0,003 

ВТС ЛШ 0,44 [0,40 ; 0,49] 0,43 [0,40 ; 0,48] 0,38 [0,35 ; 0,40] 

р-рівень p1-2 = 0,97 р2-3 < 0,001 р1-3 < 0,001 

 

Проведений дисперсійний аналіз не виявив достовірних міжгрупових 

відмінностей за показником КДР ЛШ (p > 0,05). При порівнянні значення 

ТМШП - 0,95 [0,91 ; 1,01] см 3 групи проти хворих виявлено достовірне 

підвищення цього показника в 1 групі на 17,9 % і у 2 групі на 26,3 %, (р < 0,05). 

Значення цього показника 1,20 [1,11 ; 1,33] см у 2 групі було достовірно більше 

на 7,1 % рівень 1,12 [1,04 ; 1,20] см у 1 групі, (р < 0,05). 

Аналогічною була зміна ТЗС ЛШ у групах хворих, у порівнянні зі 

здоровими особами. Так, достовірно значення 1,15 [1,04 ; 1,22] см цього 
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показника у 1 групі було більше за - 0,94 [0,91 ; 0,99] см у 3 групі (р < 0,05). 

Медіана 1,15 [1,09 ; 1,20] см даного показника в 2 групі достовірно на 22,3 % 

перевищувала значення 0,94 [0,91 ; 0,99] см у 3 групі, (р < 0,05). Достовірних 

відмінностей між групами хворих за показником ТЗС ЛШ не було, (р > 0,05). 

Показник ІММ ЛШ між групами хворих на ФП не мав достовірної 

розбіжності (р > 0,05). Тоді, як порівнюючи медіану зі значенням цього 

показника в 3 групі - 102,76 [94,13 ; 108,65] г/м2 достовірно на 15,6 % був 

більше в 1 групі хворих на пороксизмальну ФП і склав - 118,78 [96,73 ; 

139,48] г/м2 і на 25,0 % у 2 групі хворих з постійною ФП - 128,47 [113,65 ; 

144,93], (р < 0,05). Не було достовірної різниці між групами хворих з ФП за 

показником ВТС ЛШ (р > 0,05). Однак, спостерігається достовірне збільшення 

медіани даного показника на 15,8 % у 1 групі й на 13,2 % у 2 групі, у порівнянні 

зі здоровими особами, де значення дорівнювало 0,38 [0,35 ; 0,40] см, (р < 0,05). 

Після визначення ІММ ЛШ і ВТС ЛШ розрізняли типи геометрії ЛШ у 

хворих. Отримані результати наведені на рисунку 4.1. 
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Примітка. ≈ - відсутність достовірності відмінностей (р > 0,05). 

Рисунок 4.1 - Типи ремоделювання ЛШ серед хворих 
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Типи ремоделювання ЛШ у 1 групі були наступними: нормальна модель 

ЛШ була виявлена у 25 (14,2 %), ексцентрична гіпертрофія ЛШ – 47 (26,7 %), 

концентрична гіпертрофія ЛШ – 70 (39,8 %) і у 34 (19,3 %) концентричне 

ремоделювання ЛШ. У 2 групи типи ремоделювання ЛШ були наступними: з 

нормальною моделлю ЛШ пацієнтів не було, із ексцентричною гіпертрофією 

ЛШ – 14 (40,0 %), із концентричною гіпертрофія ЛШ – 15 (42,9 %), із 

концентричним ремоделюванням ЛШ – 6 (19,3 %). При порівнянні часток типів 

ремоделювання ЛШ не було виявлено достовірних розбіжностей (p > 0,05). 

Було виявлено, що в групі хворих з ФП, як з пароксизмальною, так і з 

постійною формами переважала концентрична гіпертрофія ЛШ у 37 (39,8 %) та 

33 (42,9 %) осіб, відповідно. 

Було проведено порівняння показників ремоделювання ЛШ у пацієнтів з 

пароксизмальною ФП у залежності від класу EHRA. Результати представлені в 

таблиці 4.11. 

 

Таблиця 4.11 - Показники ремоделювання лівого шлуночка пацієнтів у 

залежності від класу EHRA (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

IIa клас 

(n = 60) 

ІІb клас 

(n = 50) 

III клас 

(n = 66) 

1 2 3 

КДР ЛШ, см 5,12 [4,73 ; 5,52] 5,26 [4,77 ; 5,73] 5,01 [4,54 ; 5,51] 

р-рівень p = 0,23 

ТМШП, см 1,16 [1,04 ; 1,24] 1,12 [1,02 ; 1,19] 1,10 [1,04 ; 1,18] 

р-рівень p = 0,36 

ТЗС ЛШ, см 1,18 [1,04 ; 1,23] 1,15 [1,05 ; 1,22] 1,14 [1,01 ; 1,21] 

р-рівень p = 0,55 

ІММЛШ, г/м2 
122,86 [99,72 ; 

142,20] 

123,67 [105,17 ; 

143,00] 

115,26 [92,58 ; 

134,39] 

р-рівень p = 0,22 

ВТС ЛШ 0,44 [0,41 ; 0,50] 0,43 [0,40 ; 0,46] 0,44 [0,40 ; 0,50] 

р-рівень p = 0,36 
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Проведений дисперсійний аналіз не виявив достовірних відмінностей між 

підгрупами пацієнтів з пароксизмальною ФП у залежності від класу EHRA за 

показниками ремоделювання ЛШ (p > 0,05). Виконували порівняння показників 

ремоделювання лівого шлуночка пацієнтів у залежності від місця проживання. 

Результати представлені в таблиці 4.12. 

 

Таблиця 4.12 – Показники ремоделювання лівого шлуночка пацієнтів у 

залежності від місця проживання (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

Міста 

(n = 98) 

Сільської місцевості 

(n = 78) 

КДР ЛШ, см 5,25 [4,75 ; 5,62] 5,01 [4,71 ; 5,52] 

р-рівень 
p = 0,49 

ТМШП, см 1,09 [1,03 ; 1,21] 1,12 [1,04 ; 1,20] 

р-рівень 
p = 0,41 

ТЗС ЛШ, см 1,15 [1,03 ; 1,24] 1,15 [1,04 ; 1,21] 

р-рівень 
p = 0,65 

ІММЛШ, г/м2 119,55 [94,77 ; 136,40] 118,06 [99,90 ; 142,11] 

р-рівень 
p = 0,64 

ВТС ЛШ 0,43 [0,40 ; 0,50] 0,44 [0,41 ; 0,49] 

р-рівень 
p = 0,56 

 

Статистично значущих розбіжностей між підгрупами хворих у залежності 

від місця проживання, за показниками ремоделювання лівого шлуночка не було 

(р > 0,05). Підрупи були зіставні за аналізованими показниками. 

Розподіляли показники ремоделювання лівого шлуночка у залежності від 

генотипу поліморфізму А1166С гена AGTR1, для збільшення потужності 

підгрупи мінорний алель С був об’єднаний з гетерозиготою (АС). Отримані 

результати представлені у таблиці 4.13. 

 



 

 

115 

Таблиця 4.13 - Показники ремоделювання лівого шлуночка у залежності 

від генотипу поліморфізму А1166С гена AGTR1 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм А1166С гену AGTR1 

р-рівень АА 

(n = 75) 

АС+СС 

(n = 101) 

КДР ЛШ, см 5,08 [4,70 ; 5,52] 5,19 [4,75 ; 5,62] р = 0,48 

ТМШП, см 1,09 [1,01 ; 1,19] 1,12 [1,06 ; 1,21] р = 0,14 

ТЗС ЛШ, см 1,12 [1,01 ; 1,22] 1,15 [1,08 ; 1,22] р = 0,16 

ІММЛШ, г/м2 115,91 [93,59 ; 135,53] 122,34 [99,51 ; 141,08] р = 0,22 

ВТС ЛШ 0,43 [0,40 ; 0,50] 0,44 [0,41 ; 0,49] р = 0,33 

 

Не було виявлено достовірних відмінностей між значеннями показників 

ремоделювання ЛШ у залежності від генотипу поліморфізму А1166С гена 

AGTR1 (р > 0,05). Оцінювали показники ремоделювання лівого шлуночка у 

залежності від генотипу поліморфізму T174M гена AGT. Отримані дані 

представлені у таблиці 4.14. 

 

Таблиця 4.14 - Показники ремоделювання лівого шлуночка у залежності 

від генотипу поліморфізму T174M гена AGT (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм T174M гену AGT 

р-рівень TT 

(n = 85) 

TM+MM 

(n = 91) 

КДР ЛШ, см 5,04 [4,75 ; 5,42] 5,31 [4,70 ; 5,62] р = 0,38 

ТМШП, см 1,09 [1,02 ; 1,20] 1,13 [1,05 ; 1,20] р = 0,15 

ТЗС ЛШ, см 1,12 [1,01 ; 1,19] 1,17 [1,08 ; 1,24] р = 0,02 

ІММЛШ, г/м2 114,60 [97,41 ; 131,24] 125,92 [96,32 ; 146,30] р = 0,04 

ВТС ЛШ 0,43 [0,40 ; 0,46] 0,44 [0,41 ; 0,50] р = 0,22 
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У підгрупі пацієнтів генотипу (TM+MM) поліморфізма T174M гена AGT 

достовірно відзначався більший на 9,9 % ІММЛШ - 125,92 [96,32 ; 146,30] г/м2 

проти 114,60 [97,41 ; 131,24] г/м2 підгрупи генотипа (TT), (р < 0,05). Також 

достовірним було збільшення значення ТЗС ЛШ - 1,17 [1,08 ; 1,24] см у 

підгрупі генотипу (TM+MM) проти 1,12 [1,01 ; 1,19] см у підгрупі генотипу 

(TT), (р < 0,05). Інші показники ремоделювання лівого шлуночка у залежності 

від генотипу поліморфізма T174M гена AGT були зіставні, хоча слід зазначити, 

що була тенденція до їх збільшення у підгрупі (TM+MM). 

Показники ремоделювання лівого шлуночка були розподілені на підгрупи 

у залежності від генотипу поліморфізма T786C гена NOS3 на першу - (TT) та 

другу - (TC+CC). Отримані результати представлені у таблиці 4.15. 

 

Таблиця 4.15 - Показники ремоделювання лівого шлуночка у залежності 

від генотипу поліморфізму T786C гена NOS3 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм C786T гену NOS3 

р-рівень TT 

(n = 47) 

TC+CC 

(n = 129) 

КДР ЛШ, см 5,04 [4,50 ; 5,65] 5,19 [4,75 ; 5,54] р = 0,37 

ТМШП, см 1,12 [1,06 ; 1,22] 1,11 [1,03 ; 1,19] р = 0,24 

ТЗС ЛШ, см 1,14 [1,07 ; 1,22] 1,15 [1,02 ; 1,22] р = 0,88 

ІММЛШ, г/м2 120,45 [97,14 ; 142,11] 118,34 [96,32 ; 137,71] р = 0,94 

ВТС ЛШ 0,44 [0,41 ; 0,51] 0,43 [0,40 ; 0,48] р = 0,40 

 

Не було достовірної різниці показників ремоделювання лівого шлуночка 

хворих на ФП у залежності від поліморфізму T786C гена NOS3, (р > 0,05). З 

метою визначення частотного розподілення генотипів поліморфізму А1166С 

гена AGTR1, пацієнти були розподілені на підгрупи у залежності від моделі 

лівого шлуночка, порівняння проводили за допомогою непараметричного 

критерія χ2. Отримані результати представлені у таблиці 4.16. 
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Таблиця 4.16 – Розподіл генотипів поліморфізму А1166С гена AGTR1 у 

залежності від ремоделювання лівого шлуночка 

Ремоделювання ЛШ 

Поліморфізм А1166С гену AGTR1 

АА 

(n = 75) 

АС 

(n = 78) 

СС 

(n = 23) 

1 2 3 

n % n % n % 

Нормальна модель 13 17,3 % 10 12,8 % 2 8,7 % 

р-рівень p1-2 = 0,43 р2-3 = 0,59 р1-3 = 0,31 

Ексцентрична гіпертрофія 20 26,7 % 22 28,2 % 5 21,7 % 

р-рівень p1-2 = 0,83 р2-3 = 0,54 р1-3 = 0,64 

Концентрична гіпертрофія 29 38,7 % 31 39,8 % 10 43,5 

р-рівень p1-2 = 0,89 р2-3 = 0,75 р1-3 = 0,68 

Концентричне ремоделювання 13 17,3 % 15 19,2 % 6 26,1 

р-рівень p1-2 = 0,76 р2-3 = 0,48 р1-3 = 0,35 

 

Не було виявлено розбіжності частотного розподілення генотипів 

поліморфізму А1166С гена AGTR1 у залежності від ремоделювання лівого 

шлуночка, (р > 0,05). Проводили розподіл генотипів поліморфізму T174M гена 

AGT у залежності від ремоделювання лівого шлуночка. Отримані результати 

представлені у таблиці 4.17. 

 

Таблиця 4.17 – Розподіл генотипів поліморфізму T174M гена AGT у 

залежності від ремоделювання лівого шлуночка 

Ремоделювання ЛШ 

Поліморфізм T174M гену AGT 

TT 

(n = 85) 

TM 

(n = 63) 

MM 

(n = 28) 

1 2 3 

n % n % n % 

Нормальна модель 13 15,3 % 8 12,7 % 4 14,3 % 

р-рівень p1-2 = 0,65 р2-3 = 0,84 р1-3 = 0,90 
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продовження таблиці 4.17 

Ремоделювання ЛШ 

Поліморфізм T174M гену AGT 

TT 

(n = 85) 

TM 

(n = 63) 

MM 

(n = 28) 

1 2 3 

n % n % n % 

Ексцентрична гіпертрофія 26 30,6 % 15 23,8 % 6 21,4 % 

р-рівень p1-2 = 0,36 р2-3 = 0,80 р1-3 = 0,35 

Концентрична гіпертрофія 30 35,3 % 27 42,9 % 13 46,4 % 

р-рівень p1-2 = 0,35 р2-3 = 0,75 р1-3 = 0,29 

Концентричне ремоделювання 16 18,8 % 13 20,6 % 5 17,9 % 

р-рівень p1-2 = 0,78 р2-3 = 0,76 р1-3 = 0,91 

 

Найбільшим у пацієнтів з концентричною гіпертрофією виявлялясь 

частка для  поліморфізму T174M гена AGT генотипів MM і TM - 13 (46,4 %) та 

27 (42,9 %) відповідно, яле не досягали статистично значущого рівня 

розбіжності з генотипом TT у 30 (35,3 %) осіб, (р > 0,05). Між іншими 

підгрупами генотипів поліморфізму T174M гену AGT також не було 

достовірної розбіжності у залежності від ремоделювання лівого шлуночка, 

(р > 0,05). Далі оцінювали розподіл генотипів поліморфізму T786C гена NOS3 у 

залежності від ремоделювання лівого шлуночка. Отримані дані наведені у 

таблиці 4.18. 

 

Таблиця 4.18 - Розподіл генотипів поліморфізму T786C гена NOS3 у 

залежності від ремоделювання лівого шлуночка 

Ремоделювання ЛШ 

Поліморфізм C786T гену NOS3 

CC 

(n = 30) 

TC 

(n = 99) 

TT 

(n = 47) 

1 2 3 

n % n % n % 

Нормальна модель 4 13,3 % 15 15,2 % 6 12,8 % 

р-рівень p1-2 = 0,81 р2-3 = 0,70 р1-3 = 0,94 

Ексцентрична гіпертрофія 9 30,0 % 26 26,3 % 12 25,5 % 

р-рівень p1-2 = 0,69 р2-3 = 0,93 р1-3 = 0,67 
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продовження таблиці 4.18 

Ремоделювання ЛШ 

Поліморфізм C786T гену NOS3 

CC 

(n = 30) 

TC 

(n = 99) 

TT 

(n = 47) 

1 2 3 

n % n % n % 

Концентрична гіпертрофія 11 36,7 % 43 43,3 % 16 34,0 % 

р-рівень p1-2 = 0,51 р2-3 = 0,28 р1-3 = 0,81 

Концентричне ремоделювання 6 20,0 % 15 15,2 % 13 27,7 % 

р-рівень p1-2 = 0,53 р2-3 = 0,51 р1-3 = 0,45 

 

Для поліморфізму T786C гена NOS3 значення не було виявлено 

розбіжності частотного розподілення генотипів у залежності від 

ремоделювання лівого шлуночка, (р > 0,05). З метою оцінки внеску 

поліморфізму А1166С гена AGTR1 у формування ремоделювання лівого 

шлуночка всі пацієнти були розділені на 2 підгрупи у залежності від наявності 

або відсутності гіпертрофії ЛШ. Отримані результати представлені у 

таблиці 4.19. 

 

Таблиця 4.19 - Ризики ремоделювання лівого шлуночка у залежності від 

поліморфізму А1166С гена AGTR1 

Комбінація 

генотипу 

Ремоделювання 

ЛШ 
ВР 95 % ДІ ВР 

АА (n = 75) / 

АС+СС (n = 101) 
Усі типи разом 1,260 1,094 - 1,450 

АА (n = 38) / 

АС+СС (n = 34) 

Ексцентрична 

гіпертрофія 
1,647 1,156 - 2,347 

АА (n = 49) / 

АС+СС (n = 49) 

Концентрична 

гіпертрофія 
1,495 1,148 - 1,947 

АА (n = 31) / 

АС+СС (n = 28) 

Концентричне 

ремоделювання 
2,030 1,252 - 3,291 
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У підгрупі генотипу (АА) поліморфізма А1166С із 75 осіб - 19 пацієнтів 

були з нормальною моделлю ЛШ і 56 хворих мали гіпертрофію ЛШ, у підгрупі 

генотипу (АС+СС) із 101 особи – 6 пацієнтів були з нормальною моделлю ЛШ і 

95 хворих мали гіпертрофію ЛШ, ВР щодо ремоделювання ЛШ склав 1,260, 

ДІ ВР 1,094-1,450. Найбільшим виявився ВР 2,030, ДІ ВР 1,252-3,291 щодо 

концентричного ремоделювання для поліморфізму А1166С гена AGTR1. 

Визначали ризик ремоделювання лівого шлуночка у залежності від 

поліморфізму T174M гена AGT. Отримані результати представлені у 

таблиці 4.20. 

 

Таблиця 4.20 - Ризики ремоделювання лівого шлуночка у залежності від 

поліморфізму T174M гена AGT 

Комбінація 

генотипу 

Ремоделювання 

ЛШ 
ВР 95 % ДІ ВР 

TT (n = 85) / 

TM+MM (n = 91) 
Усі типи разом 1,203 1,060 - 1,365 

TT (n = 41) / 

TM+MM (n = 31) 

Ексцентрична 

гіпертрофія 
1,503 1,078 - 2,096 

TT (n = 49) / 

TM+MM (n = 46) 

Концентрична 

гіпертрофія 
1,420 1,107 - 1,823 

TT (n = 35) / 

TM+MM (n = 24) 

Концентричне 

ремоделювання 
1,641 1,069 - 2,519 

 

З 85 осіб підгрупи генотипу (TT) поліморфізму T174M - 19 пацієнтів були 

з нормальною моделлю ЛШ і 66 хворих мали гіпертрофію ЛШ, у підгрупі 

генотипу (TM+MM) із 91 особи – 6 пацієнтів були з нормальною моделлю ЛШ і 

85 хворих мали гіпертрофію ЛШ, ВР щодо ремоделювання ЛШ склав 1,203, 

ДІ ВР 1,060-1,365. Найбільшим для поліморфізму T174M гена AGT виявився 

ВР 1,641, ДІ ВР 1,069 - 2,519 щодо концентричного ремоделювання А1166С. 

Розраховували відносній ризик щодо ремоделювання ЛШ у залежності 

від поліморфізму T786C гена NOS3. Отримані дані наведені у таблиці 4.21. 
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Таблиця 4.21 - Ризики ремоделювання лівого шлуночка у залежності від 

поліморфізму T786C гена NOS3 

Комбінація 

генотипу 

Ремоделювання 

ЛШ 
ВР 95 % ДІ ВР 

TT (n = 47) / 

TC+CC (n = 129) 
Усі типи разом 0,956 0,826 - 1,106 

TT (n = 14) / 

TC+CC (n = 58) 

Ексцентрична 

гіпертрофія 
0,606 0,324 - 1,135 

TT (n = 28) / 

TC+CC (n = 67) 

Концентрична 

гіпертрофія 
0,957 0,729 - 1,257 

TT (n = 20) / 

TC+CC (n = 41) 

Концентричне 

ремоделювання 
1,025 0,660 - 1,593 

 

Для поліморфізму T786C гена NOS3 значення ВР були недостовірними, 

оскільки 95 % ДІ ВР перетинав 1. Можливі взаємозв'язки між рівнями 

альдостерону і ангіотензину II в плазмі крові та показниками ремоделювання 

лівого шлуночка хворих перевіряли за допомогою кореляційного аналізу. 

Отримані дані наведені в таблиці 4.22. 

 

Таблиця 4.22 - Взаємозв’язки між рівнями альдостерону і ангіотензину II 

в плазмі крові та показниками ремоделювання лівого шлуночка хворих 

Показник, 

одиниця вимірювання 
Альдостерон, пг/мл Ангіотензин II, пг/мл 

КДР ЛШ, см R = -0,14 R = -0,09 

р-рівень p = 0,06 p = 0,24 

ТМШП, см R = -0,05 R = -0,11 

р-рівень p = 0,54 p = 0,13 

ТЗС ЛШ, см R = -0,12 R = -0,08 

р-рівень p = 0,10 p = 0,27 

ІММЛШ, г/м2 R = -0,13 R = -0,09 

р-рівень p = 0,07 p = 0,21 

ВТС ЛШ R = +0,01 R = -0,02 

р-рівень p = 0,88 p = 0,76 
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За результатами проведеного кореляційного аналізу достовірних 

взаємозв'язків між показниками рівнями альдостерону і ангіотензину II в плазмі 

крові та показниками ремоделювання лівого шлуночка хворих на ФП не було 

(р > 0,05). Далі виконували кореляційний аналіз з метою виявлення 

взаємозв'язків між рівнями метаболітів оксиду азоту в плазмі крові та 

показниками ремоделювання лівого шлуночка хворих. Отримані результати 

наведені в таблиці 4.23. 

 

Таблиця 4.23 - Взаємозв’язки між рівнями метаболітів оксиду азоту в 

плазмі крові та показниками ремоделювання лівого шлуночка хворих 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

NO2, 

мкмоль/л 

NO3, 

мкмоль/л 

NO2+NO3, 

мкмоль/л 

КДР ЛШ, см R = +0,11 R = +0,06 R = +0,08 

р-рівень p = 0,15 p = 0,43 p = 0,26 

ТМШП, см R = +0,09 R = +0,06 R = +0,07 

р-рівень p = 0,24 p = 0,42 p = 0,38 

ТЗС ЛШ, см R = +0,08 R = +0,11 R = +0,12 

р-рівень p = 0,29 p = 0,13 p = 0,11 

ІММЛШ, г/м2 R = +0,11 R = +0,09 R = +0,11 

р-рівень p = 0,13 p = 0,23 p = 0,14 

ВТС ЛШ R = -0,02 R = +0,02 R = +0,02 

р-рівень p = 0,81 p = 0,75 p = 0,77 
 

Результатами проведеного статистичного аналізу достовірних 

взаємозв'язків між рівнями метаболітів оксиду азоту в плазмі крові та 

показниками ремоделювання лівого шлуночка хворих на ФП не виявили 

(р > 0,05). Проводили кореляційний аналіз між рівнями катехоламінів у сечі та 

показниками ремоделювання лівого шлуночка хворих. Отримані результати 

представлені в таблиці 4.24. 
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Таблиця 4.24 - Взаємозв’язки між рівнями катехоламінів у сечі та 

показниками ремоделювання лівого шлуночка хворих 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Адреналін, 

мкг/доб 

Норадреналін, 

мкг/доб 

ДОФА, 

мкг/доб 

Дофамін, 

мкг/доб 

КДР ЛШ, см R = 0,03 R = -0,04 R = -0,04 R = 0,05 

р-рівень p = 0,71 p = 0,62 p = 0,64 p = 0,53 

ТМШП, см R = 0,01 R = -0,04 R = -0,03 R = 0,03 

р-рівень p = 0,94 p = 0,57 p = 0,66 p = 0,68 

ТЗС ЛШ, см R = -0,01 R = -0,10 R = -0,14 R = -0,04 

р-рівень p = 0,86 p = 0,17 p = 0,06 p = 0,64 

ІММЛШ, г/м2 R = 0,01 R = -0,07 R = -0,08 R = 0,09 

р-рівень p = 0,87 p = 0,35 p = 0,27 p = 0,26 

ВТС ЛШ R = -0,04 R = -0,07 R = -0,09 R = -0,09 

р-рівень p = 0,58 p = 0,34 p = 0,26 p = 0,22 
 

За результатами аналізу достовірних взаємозв'язків між рівнями 

катехоламінів у сечі та показниками ремоделювання лівого шлуночка не було 

(р > 0,05). Проаналізовано показники діастолічної функції ЛШ обстежених осіб. 

Отримані дані наведені в таблиці 4.25. 

 

Таблиця 4.25 – Показники діастолічної функції лівого шлуночка 

(Me [25 ; 75], n = 242) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

1 група 

(n = 98) 

2 група 

(n = 78) 

3 група 

(n=31) 

1 2 3 

E, м/с 0,66 [0,54 ; 0,75] 0,81 [0,59 ; 0,88] 0,65 [0,55 ; 0,71] 

р-рівень p1-2 = 0,005 р2-3 = 0,02 р1-3 = 0,97 

DT, мс 
197,00 [176,00 ; 

242,00] 

184,00 [169,00 ; 

234,00] 

185,00 [158,00 ; 

204,00] 

р-рівень p1-2 = 0,91 р2-3 = 0,41 р1-3 = 0,04 

IVRT, мс 91,00 [80,00 ; 112,00] 84,00 [71,00 ; 117,00] 78,00 [73,00 ; 89,00] 

р-рівень p1-2 = 0,80 р2-3 = 0,07 р1-3< 0,001 
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продовження таблиці 4.25 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

1 група 

(n = 98) 

2 група 

(n = 78) 

3 група 

(n=31) 

1 2 3 

e', м/с 0,080 [0,064 ; 0,095] 0,072 [0,064 ; 0,084] 0,100 [0,100 ; 0,110] 

р-рівень p1-2 = 0,43 р2-3 < 0,001 р1-3 < 0,001 

E/e' 7,95 [6,73 ; 9,16] 10,13 [8,06 ; 11,88] 5,88 [5,39 ; 6,70] 

р-рівень p1-2 < 0,001 р2-3 < 0,001 р1-3 < 0,001 

 

Найбільшим показник E був у 2 групі - 0,81 [0,59 ; 0,88] м/с і достовірно 

переважав, як проти значення 0,66 [0,54 ; 0,75] м/с у 1 групі, так і - 0,65 [0,55 ; 

0,71] м/с у 3 групі (р < 0,05). Показник часу сповільнення раннього наповнення 

лівого шлуночка (DT), мав найбільше значення в 1 групі і достовірно його 

медіана була вище на 6,5 % у порівнянні з 3 групою - 197,00 [176,00 ; 

242,00] м/с проти  185,00 [158,00 ; 204,00] м/с відповідно, (р < 0,05). Показник 

DT не мав достовірних розбіжностей між 1 та 2 групами, (р > 0,05). 

Аналогічною була зміна показника IVRT. 

Швидкість руху мітрального кільця (е'), яка визначена за допомогою 

тканинного доплера, мала найменше значення в 2 групі і склала 0,072 [0,064 ; 

0,084] м/с і достовірно розрізнялась проти  рівня 0,100 [0,100 ; 0,110] м/с 

у 3 групі (р < 0,05), але не мала достовірної розбіжності зі значенням  

0,080 [0,064 ; 0,095] м/с у 1 групі (р > 0,05). Найбільшим співвідношення E/е' 

було у 2 групі - 10,13 [8,06 ; 11,88] і достовірно відрізнялось, як проти значення 

7,95 [6,73 ; 9,16] у 1 групі, так і - 5,88 [5,39 ; 6,70] у 3 групі (р < 0,05). У 1 групі 

співвідношення E/е' склало - 7,95 [6,73 ; 9,16] й було достовірно більше 

на 35,2 % у порівнянні з 3 групою (р < 0,05). 

Було проведено порівняння показників діастолічної функції лівого 

шлуночка у пацієнтів з пароксизмальною ФП у залежності від класу EHRA. 

Результати представлені в таблиці 4.26. 
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Таблиця 4.26 - Показники діастолічної функції лівого шлуночка пацієнтів 

у залежності від класу EHRA (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

IIa клас 

(n = 60) 

ІІb клас 

(n = 50) 

III клас 

(n = 66) 

1 2 3 

E, м/с 0,70 [0,57 ; 0,78] 0,65 [0,55 ; 0,77] 0,63 [0,52 ; 0,73] 

р-рівень p = 0,08 

DT, мс 
195,50 [170,50 ; 

241,00] 

204,00 [180,00 ; 

241,00] 

197,00 [176,00 ; 

248,00] 

р-рівень p = 0,81 

IVRT, мс 
89,00 [80,00 ; 

110,00] 

91,00 [77,00 ; 

108,00] 

91,50 [80,00 ; 

115,00] 

р-рівень p = 0,66 

e', м/с 0,081 [0,072 ; 0,098] 0,081 [0,064 ; 0,096] 0,080 [0,060 ; 0,091] 

р-рівень p = 0,39 

E/e' 7,99 [6,92 ; 9,21] 7,92 [6,77 ; 9,15] 7,78 [6,33 ; 8,91] 

р-рівень p = 0,51 
 

Не було достовірних відмінностей між підгрупами хворих з 

пароксизмальною ФП у залежності від класу EHRA за такими показниками 

діастолічної функції лівого шлуночка, як E, DT, IVRT, e' та співвідношення E/e' 

(р > 0,05). Далі виконували порівняння показників діастолічної функції лівого 

шлуночка пацієнтів у залежності від місця проживання пацієнтів з 

пароксизмальною ФП. Результати представлені в таблиці 4.27. 

 

Таблиця 4.27 - Показники діастолічної функції лівого шлуночка пацієнтів 

у залежності від місця проживання (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

Міста 

(n = 98) 

Сільської місцевості 

(n = 78) 

E, м/с 0,68 [0,55 ; 0,80] 0,65 [0,54 ; 0,73] 

р-рівень p = 0,06 
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продовження таблиці 4.27 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Підгрупи обстежених осіб 

Міста 

(n = 98) 

Сільської місцевості 

(n = 78) 

DT, мс 188,00 [160,00 ; 228,00] 207,50 [183,00 ; 249,00] 

р-рівень p < 0,001 

IVRT, мс 88,00 [76,00 ; 102,00] 92,50 [85,00 ; 118,00] 

р-рівень p = 0,01 

e', м/с 0,080 [0,070 ; 0,100] 0,078 [0,064 ; 0,092] 

р-рівень p = 0,12 

E/e' 7,73 [6,20 ; 9,15] 8,10 [6,94 ; 9,18] 

р-рівень p = 0,27 

 

При порівнянні показників діастолічної функції лівого шлуночка не було 

виявлено достовірних відмінностей значень показників E і e', співвідношеня 

E/e' між підгрупами у залежності від місця проживання (р > 0,05). Показник DT 

був достовірно більше у підгрупі сільської місцевості 207,50 [183,00 ; 

249,00] мс проти 188,00 [160,00 ; 228,00] мс у підгрупі з міста (р < 0,05). Рівень 

IVRT достовірно був більшим на 5,1 % у підгрупі сільської місцевості проти 

значення 88,00 [76,00 ; 102,00] мс у підгрупі з міста (р < 0,05). 

Показники діастолічної функції лівого шлуночка у хворих були 

згруповані у дві підгрупи залежно від поліморфізму А1166С гена AGTR1. 

Результати статистичного аналізу подані в таблиці 4.28. 

 

Таблиця 4.28 - Показники діастолічної функції лівого шлуночка у 

залежності від поліморфізму А1166С гена AGTR1 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм А1166С гену AGTR1 

р-рівень АА 

(n = 75) 

АС+СС 

(n = 101) 

E, м/с 0,67 [0,56 ; 0,80] 0,66 [0,53 ; 0,73] р = 0,12 

DT, мс 195,00 [168,00 ; 248,00] 197,00 [178,00 ; 242,00] р = 0,63 

IVRT, мс 89,00 [78,00 ; 113,00] 92,00 [80,00 ; 111,00] р = 0,62 
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продовження таблиці 4.28 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм А1166С гену AGTR1 

р-рівень АА 

(n = 75) 

АС+СС 

(n = 101) 

e', м/с 0,080 [0,068 ;0,094] 0,081 [0,064 ; 0,097] р = 0,67 

E/e' 8,19 [6,79 ; 10,10] 7,73 [6,71 ; 8,56] р = 0,09 

 

Не було достовірної розбіжності показників діастолічної функції лівого 

шлуночка між підгрупами хворих у залежності від генотипа поліморфізму 

T174M гена AGT (р > 0,05). Далі проводили аналіз показників діастолічної 

функції лівого шлуночка хворих у залежності від поліморфізму T174M гена 

AGT, сформувавши підгрупи за генотипом. Отримані дані представлені в 

таблиці 4.29. 

 

Таблиця 4.29 - Показники діастолічної функції лівого шлуночка у 

залежності від поліморфізму T174M гена AGT (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм T174M гену AGT 

р-рівень TT 

(n = 85) 

TM+MM 

(n = 91) 

E, м/с 0,67 [0,57 ; 0,76] 0,64 [0,52 ; 0,73] р = 0,08 

DT, мс 188,00 [168,00 ; 241,00] 204,00 [179,00 ; 247,00] р = 0,08 

IVRT, мс 88,00 [80,00 ; 108,00] 92,00 [80,00 ; 114,00] р = 0,33 

e', м/с 0,081 [0,070 ; 0,100] 0,078 [0,062 ; 0,092] р = 0,04 

E/e' 7,61 [6,63 ; 9,13] 8,10 [6,77 ; 9,18] р = 0,47 

 

У підгруппі генотипу (TM+MM) поліморфізма T174M гена AGT 

відмічалось достовірне зменшення показника e' 0,078 [0,062 ; 0,092] м/с проти 

0,081 [0,070 ; 0,100] м/с у підгрупі генотипу (TT), (р < 0,05). За іншими 

показниками діастолічної функції лівого шлуночка не було достовірної 

розбіжності між підгрупами хворих у залежності від генотипа поліморфізму 
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T174M гена AGT (р > 0,05). Хоча слід зазначити, що була тенденція до 

збільшення на 8,5 % показника DT у підгрупі генотипу (TM+MM) 

поліморфізма T174M гена AGT 204,00 [179,00 ; 247,00] мс проти 

188,00 [168,00 ; 241,00] мс у підгрупі генотипу (TT), (р > 0,05). 

Аналізували показники діастолічної функції ЛШ хворих у залежності від 

поліморфізму T786C гена NOS3. Отримані дані представлені у таблиці 4.30. 

 

Таблиця 4.30 - Показники діастолічної функції лівого шлуночка у 

залежності від поліморфізму T786C гена NOS3 (Me [25 ; 75], n = 176) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поліморфізм C786T гену NOS3 

р-рівень TT 

(n = 47) 

TC+CC 

(n = 129) 

E, м/с 0,67 [0,57 ; 0,80] 0,66 [0,54 ; 0,75] р = 0,50 

DT, мс 193,00 [162,00 ; 220,00] 204,00 [179,00 ; 248,00] р = 0,03 

IVRT, мс 88,00 [76,00 ; 107,00] 92,00 [80,00 ; 113,00] р = 0,23 

e', м/с 0,080 [0,070 ; 0,092] 0,080 [0,064 ; 0,097] р = 0,81 

E/e' 7,73 [6,67 ; 9,18] 8,00 [6,73 ; 9,15] р = 0,79 

 

Достовірним було збільшення на 5,7 % показника DT 204,00 [179,00 ; 

248,00] мс у підгрупі генотипу (TC+CC) поліморфізма T786C гена NOS3 проти 

193,00 [162,00 ; 220,00] мс у підгрупі генотипу (TT), (р < 0,05). За іншими 

показниками діастолічної функції лівого шлуночка у залежності від генотипу 

поліморфізма T786C гена NOS3 не було достовірної розбіжності між 

підгрупами (р > 0,05). 

Визначали взаємозв'язки між рівнями альдостерону і ангіотензину II в 

плазмі крові та показниками діастолічної функції лівого шлуночка хворих за 

допомогою кореляційного аналізу. Отримані результати наведено в 

таблиці 4.31. 
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Таблиця 4.31 - Взаємозв’язки між рівнями альдостерону і ангіотензину II 

в плазмі крові та показниками діастолічної функції лівого шлуночка хворих 

Показник, 

одиниця вимірювання 
Альдостерон, пг/мл Ангіотензин II, пг/мл 

E, м/с R = +0,01 R = -0,05 

р-рівень p = 0,87 p = 0,47 

DT, мс R = +0,04 R = -0,05 

р-рівень p = 0,63 p = 0,54 

IVRT, мс R = -0,03 R = +0,01 

р-рівень p = 0,97 p = 0,87 

e', м/с R = -0,10 R = -0,01 

р-рівень p = 0,19 p = 0,96 

E/e' R = +0,10 R = -0,07 

р-рівень p = 0,20 p = 0,39 

 

За результатами проведеного кореляційного аналізу достовірних 

взаємозв'язків між рівнями альдостерону і ангіотензину II в плазмі крові та 

показниками діастолічної функції лівого шлуночка хворих не було (р > 0,05). 

Далі визначали можливі взаємозв'язки між рівнями метаболітів оксиду азоту в 

плазмі крові та показниками діастолічної функції лівого шлуночка хворих 

перевіряли за допомогою кореляційного аналізу. Отримані дані наведені в 

таблиці 4.32. 

 

Таблиця 4.32 - Взаємозв’язки між рівнями метаболітів оксиду азоту в 

плазмі крові та показниками діастолічної функції лівого шлуночка хворих 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

NO2, 

мкмоль/л 

NO3, 

мкмоль/л 

NO2+NO3, 

мкмоль/л 

E, м/с R = +0,04 R = +0,11 R = +0,11 

р-рівень p = 0,62 p = 0,15 p = 0,13 

DT, мс R = -0,01 R = +0,10 R = +0,06 

р-рівень p = 0,87 p = 0,21 p = 0,42 
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продовження таблиці 4.32 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

NO2, 

мкмоль/л 

NO3, 

мкмоль/л 

NO2+NO3, 

мкмоль/л 

IVRT, мс R = +0,05 R = -0,01 R = +0,01 

р-рівень p = 0,52 p = 0,89 p = 0,87 

e', м/с R = -0,06 R = -0,08 R = -0,09 

р-рівень p = 0,43 p = 0,31 p = 0,24 

E/e' R = +0,06 R = -0,21 R = -0,20 

р-рівень p = 0,40 p = 0,01 p = 0,01 

 

Були виявлені достовірні зворотні зв’язки: між рівнем NO3 та 

співвідношенням E/e' (R = -0,21, р = 0,01), між рівнем NO2+NO3 та 

співвідношенням E/e' (R = -0,20, р = 0,01). Між іншими метаболітітами оксиду 

азоту в плазмі крові та показниками діастолічної функції лівого шлуночка 

хворих достовірних взаємозв'язків не було (р > 0,05). 

Виявлення взаємозв'язків між рівнями катехоламінів у сечі та 

показниками діастолічної функції лівого шлуночка хворих проводили за 

допомогою кореляційного аналізу. Отримані дані наведені в таблиці 4.33. 

 

Таблиця 4.33 - Взаємозв’язки між рівнями катехоламінів у сечі та 

показниками діастолічної функції лівого шлуночка хворих 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Адреналін, 

мкг/доб 

Норадреналін, 

мкг/доб 

ДОФА, 

мкг/доб 

Дофамін, 

мкг/доб 

E, м/с R = -0,03 R = +0,02 R = -0,16 R = +0,07 

р-рівень p = 0,66 p = 0,75 p = 0,04 p = 0,38 

DT, мс R = +0,04 R = +0,14 R = +0,21 R = -0,09 

р-рівень p = 0,61 p = 0,06 p = 0,006 p = 0,26 
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продовження таблиці 4.33 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Адреналін, 

мкг/доб 

Норадреналін, 

мкг/доб 

ДОФА, 

мкг/доб 

Дофамін, 

мкг/доб 

IVRT, мс R = +0,01 R = +0,10 R = +0,22 R = +0,08 

р-рівень p = 0,94 p = 0,20 p = 0,003 p = 0,27 

e', м/с R = -0,10 R = -0,06 R = -0,12 R = +0,14 

р-рівень p = 0,20 p = 0,47 p = 0,11 p = 0,07 

E/e' R = +0,10 R = +0,05 R = -0,03 R = -0,07 

р-рівень p = 0,18 p = 0,51 p = 0,69 p = +0,34 

 

За результатами проведеного статистичного аналізу були виявлені 

достовірні прямі зв’язки: між рівнем ДОФА та DT (R = +0,21, p = 0,006), 

між рівнем ДОФА та IVRT (R = +0,22, p = 0,003), а також зворотній між рівнем 

ДОФА та E (R = -0,16, p = 0,04). Між іншими катехоламінами у добовій сечі та 

показниками діастолічної функції лівого шлуночка хворих достовірних 

взаємозв'язків не було (р > 0,05). 

Таким чином, найбільшим індексу об’єму лівого передсердя достовірно 

був у групі постійної ФП - 43,66 [40,98 ; 46,86] см3/м2 проти значення  

25,52 [23,07 ; 27,98] см3/м2 у групі пароксизмальною ФП, (р < 0,05). 

Визначалось зниження фракції викиду лівого шлуночка у групах хворих на ФП, 

як у першій групі на 17,8 %, так й у другій групі на 20,1 % проти значення  

67,52 [65,68 ; 69,64] %  групи здорових осіб (р < 0,05). Статистично значущих 

розбіжностей між групами хворих за даним показником не було (р > 0,05). 

Фракція викиду лівого шлуночка в основній групі і групі порівняння була 

збереженою (понад 50 %), але у порівнянні з контрольною групою достовірно 

була меншою, у 1 групі на 17,8 % й у 2 групі на 20,1 % проти значення  

67,52 [65,68 ; 69,64] % у групі практично здорових осіб (р < 0,05). 
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Після визначення ІММ ЛШ і ВТС ЛШ дало змогу визначити типи 

геометрії ЛШ у хворих. Було виявлено, що в групі хворих з ФП, як з 

пароксизмальною, так і з постійною формами переважала концентрична 

гіпертрофія ЛШ у 37 (39,8 %) та 33 (42,9 %) осіб, відповідно. 

 

Матеріали даного розділу опубліковані в наукових працях [229, 230]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПЕРЕБІГ АРИТМІЇ У ХВОРИХ З 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ ІЗ 

ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З 

ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 

 

5.1 Динаміка досліджуваних структурно-функціональних показників 

лівого шлуночка під впливом лікування 

 

Динаміку показників систолічної функції лівого шлуночка оцінювали 

через 6 місяців спостереження. Отримані результати представлені у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Динаміка показників систолічної функції лівого шлуночка 

під впливом лікування (Me [25 ; 75], n = 92) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Підгрупи комбінованої терапії 

р-рівень 

Перша з периндоприлом 

(n = 47) 

Друга з лозартаном 

(n = 45) 

До 

лікування 

Після 

6 місяців 

До 

лікування 

Після 

6 місяців 

1 2 3 4 

iЛП, см3/м2 

25,02 [22,64 ; 

27,38] 

24,69 [22,37 ; 

27,23] 

25,48 [23,14 ; 

28,88] 

25,12 [22,14 ; 

28,19] 

p1-3 = 0,46 
p1-2  = 0,02 
p3-4 < 0,001 
p2-4  = 0,50 Δ1% = -1,88 [-4,59 ; 1,72] Δ2% = -1,75 [-4,65 ; -0,35] 

КДО, см3 

118,79 
[92,45 ; 
147,42] 

118,56 
[93,53 ; 
146,26] 

137,12 
[98,83 ; 
161,98 

136,54 
[98,28 ; 
160,45] 

p1-3 = 0,36 
p1-2  = 0,03 
p3-4 < 0,001 
p2-4  = 0,36 

Δ1% = -0,29 [-0,80 ; 0,22] Δ2% = -0,39 [-0,77 ; -0,08] 

КСО, см3 

50,02 [37,32 ; 

69,17] 

49,77 [37,26 ; 

68,28] 

56,26 [43,49 ; 

75,08] 

54,82 [42,45 ; 

74,75] 

p1-3 = 0,32 
p1-2  < 0,001 
p3-4  < 0,001 
p2-4  = 0,34 Δ1% = -1,20 [-2,00 ; -0,49] Δ2% = -1,42 [-1,77 ; -0,54] 

ФВ, % 

55,95 [48,52 ; 

61,78] 

56,33 [48,62 ; 

62,64] 

54,81 [49,52 ; 

62,68] 

55,29 [49,73 ; 

63,13] 

p1-3 = 0,89 
p1-2  < 0,001 
p3-4  < 0,001 
p2-4  = 0,92 Δ1% = 0,66 [0,16 ; 1,11] Δ2% = 0,65 [0,16 ; 1,06] 
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Рівень iЛП при скринінгу хворих на ФП у першій підгрупі був 

порівняний зі значенням другої підгрупи (p > 0,05). Через 6 місяців було 

виявлено статистично значуще зменшення на Δ1% = -1,88 % даного показника 

до 24,69 [22,37 ; 27,23] см3/м2 у першій підгрупі і Δ2% = -1,75 % до 25,12 [22,14 ; 

28,19] см3/м2 у другій підгрупі. Значення показника iЛП через 6 місяців 

комбінованої терапії, не мали статистично значимої відмінності між першою і 

другою підгрупою (p > 0,05). 

При скринінгу рівень КДО був порівняний між обома підгрупами 

спостереження – 118,79 [92,45 ; 147,42] см3 у підгрупі з периндоприлом і 

137,12 [98,83 ; 161,98] см3 у підгрупі з лозартаном (p > 0,05). У першій підгрупі 

через 6 місяців лікування зменшення даного показника було до 118,56 [93,53 ; 

146,26] см3 на Δ1% = -0,29 %, у другій підгрупі зменшення склало 

Δ2% = -0,39 %. Через 6 місяців лікування значення даного показника були 

зівставними і склали 118,56 [93,53 ; 146,26] см3 у підгрупі комбінованої терапії 

з периндоприлом проти 136,54 [98,28 ; 160,45] см3 у підгрупі комбінованої 

терапії з лозартаном (p > 0,05). Рівень КСО у першій підгрупі був співставлен зі 

значенням у другій підгрупі (p > 0,05). Через 6 місяців терапії було виявлено 

статистично значуще зменшення на Δ1% = -1,20 % даного показника до 

49,77 [37,26 ; 68,28] см3 у першій підгрупі і на Δ2% = -1,42 % у другій підгрупі. 

Статистично значущих відмінностей не виявлено між групами за КСО через 

6 місяців лікування 49,77 [37,26 ; 68,28] см3 у підгрупі периндоприлу проти 

54,82 [42,45 ; 74,75] см3 у підгрупі лозартану (p > 0,05). 

В обох підгрупах під час скринінгу показник ФВ ЛШ був порівняним між 

обома підгрупами лікування (p > 0,05). Під впливом терапії через 6 місяців у 

першій підгрупі цей показник достовірно збільшився з 55,95 [48,52 ; 61,78] % 

до 56,33 [48,62 ; 62,64] %, (p < 0,05) на Δ1% = 0,66 %. У другій підгрупі 

достовірно збільшився з 54,81 [49,52 ; 62,68] % до 55,29 [49,73 ; 63,13] %, 

(p < 0,05) на Δ2% = 0,65 %. Значення ФВ ЛШ через 6 місяців лікування не мали 

статистично значимої відмінності між підгрупами (p > 0,05). 
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Динаміка показників ремоделювання лівого шлуночка у хворих під 

впливом комбінованої терапії з включенням периндоприлу або лозартану 

оцінювалася через 6 місяців. Отримані результати представлені в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 - Динаміка показників ремоделювання лівого шлуночка під 

впливом лікування (Me [25 ; 75], n = 92) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Підгрупи комбінованої терапії 

р-рівень 

Перша з периндоприлом 

(n = 47) 

Друга з лозартаном 

(n = 45) 

До 

лікування 

Після 

6 місяців 

До 

лікування 

Після 

6 місяців 

1 2 3 4 

КДР ЛШ, см 

5,09 [4,51 ; 

5,50] 

5,04 [4,53 ; 

5,48] 

5,37 [4,78 ; 

5,70] 

5,36 [4,78 ; 

5,67] 

p1-3 = 0,15 

p1-2  = 0,09 

p3-4  = 0,13 

p2-4  = 0,16 Δ1% = -0,21 [-0,49 ; 0,32] Δ2% = -0,18 [-0,35 ; 0,21] 

ТМШП, см 

1,10 [1,03 ; 

1,24] 

1,11 [1,05 ; 

1,23] 

1,09 [1,03 ; 

1,20] 

1,08 [1,03 ; 

1,18] 

p1-3 = 0,77 

p1-2  = 0,08 

p3-4  = 0,52 

p2-4  = 0,90 Δ1% = 0,77 [-0,91 ; 1,12] Δ2% = -0,78 [-1,79 ; 1,94] 

ТЗС ЛШ, см 

1,13 [1,02 ; 

1,22] 

1,14 [1,03 ; 

1,23] 

1,18 [1,02 ; 

1,24] 

1,17 [1,03 ; 

1,23] 

p1-3 = 0,26 

p1-2  = 0,07 

p3-4  = 0,44 

p2-4  = 0,33 
Δ1% = 0,81 [-0,83 ; 1,02] Δ2% = -0,70 [-0,91 ; 1,02] 

ІММЛШ, г/м2 

114,86 

[92,29 ; 

130,91] 

113,63 

[92,59 ; 

132,71] 

124,74 

[99,14 ; 

139,97] 

123,62 

[99,80 ; 

138,97] 

p1-3 = 0,14 

p1-2  = 0,32 

p3-4  = 0,62 

p2-4  = 0,16 
Δ1% = -0,14 [-0,76 ; 1,34] Δ2% = -0,18 [-1,89 ; 1,46] 

ВТС ЛШ 

0,44 [0,40 ; 

0,51] 

0,44 [0,40 ; 

0,51] 

0,43 [0,40 ; 

0,48] 

0,43 [0,40 ; 

0,48] 

p1-3 = 0,75 

p1-2  = 0,16 

p3-4  = 0,31 

p2-4  = 0,68 
Δ1% = 0,52 [-0,92 ; 1,49] Δ2% = 0,08 [-1,04 ; 1,11] 

 

Показник ремоделювання лівого шлуночка КДР на початку 

спостереження був порівняний між обома підгрупами першою та другою 

5,09 [4,51 ; 5,50] см проти 5,37 [4,78 ; 5,70] см відповідно, (p > 0,05). 

Достовірної зміни КДР ЛШ через 6 місяців спостереження не було, розмір 
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даного показника 5,04 [4,53 ; 5,48] см у першій підгрупі був порівнянний зі 

значенням 5,36 [4,78 ; 5,67] см у другій підгрупі (p > 0,05). 

В обох підгрупах до початку лікування були зіставні значення товщини 

міжшлуночкової перегородки 1,10 [1,03 ; 1,24] см проти 1,09 [1,03 ; 1,20] см, 

(p > 0,05). Зміна цого показника була не достовірної в обох підгрупах (p > 0,05) 

за час спостереження. Статистично значущих відмінностей цього показника 

між підгрупами через 6 місяців лікування не виявлено (p > 0,05). 

Показник ремоделювання лівого шлуночка ТЗС ЛШ був зіставним на 

початку лікування між обома підгрупами спостереження (p > 0,05). Зміни 

розміру ТЗС ЛШ були недостовірними в обох підгрупах з 1,13 [1,02 ; 1,22] см 

до 1,14 [1,03 ; 1,23] см у підгрупі теапії з периндоприлом, (p > 0,05), та з 

1,18 [1,02 ; 1,24] см до 1,17 [1,03 ; 1,23] см у підгрупі з лозартаном (p > 0,05). 

Статистично достовірних відмінностей між підгрупами даного показника через 

6 місяців не виявлено (p > 0,05). 

Показник індексу маси міокарда лівого шлуночка до початку лікування 

був порівняний між двома підгрупами спостереження й склав 114,86 [92,29 ; 

130,91] г/м2 у першій підгрупі проти 124,74 [99,14 ;139,97] г/м2 у другій 

підгрупі (p > 0,05). Зниження показника ІММЛШ було не достовірним, як у 

першій підгрупі Δ1% = -0,14 %, так і другій підгрупі Δ2% = -0,18 %, (p > 0,05). 

Значення даного показника через 6 місяців лікування були зіставними і склали 

113,63 [92,59 ; 132,71] г/м2 у підгрупі периндоприлу проти 123,62 [99,80 ; 

138,97] г/м2 у підгрупі лозартану (p > 0,05). 

Відносна товщина стінки лівого шлуночка при скринінгу була порівняна 

в підгрупах і становила 0,44 [0,40 ; 0,51] у підгрупі з периндоприлом проти 

0,43 [0,40 ; 0,48] у підгрупі з лозартаном, (p > 0,05). Зміна даного показника 

ремоделювання лівого шлуночка була не достовірною в обох підгрупах  

(p > 0,05). Значення ВТС ЛШ через 6 місяців лікування були зівставними і 

склали 0,44 [0,40 ; 0,51] у першій підгрупі проти 0,43 [0,40 ; 0,48] у другій 

підгрупі (p > 0,05). 
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Оцінювали динаміку показників діастолічної функції лівого шлуночка 

після 6 спостереження. Отримані результати наведені у таблиці 5.3. 

 

Таблиця 5.3 – Динаміка показників діастолічної функції лівого шлуночка 

під впливом лікування (Me [25 ; 75], n = 92) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Підгрупи комбінованої терапії 

р-рівень 

Перша з периндоприлом 

(n = 47) 

Друга з лозартаном 

(n = 45) 

До 

лікування 

Після 

6 місяців 

До 

лікування 

Після 

6 місяців 

1 2 3 4 

E, м/с 

0,69 [0,55 ; 

0,81] 

0,68 [0,56 ; 

0,81] 

0,68 [0,57 ; 

0,80] 

0,67 [0,58 ; 

0,82] 

p1-3 = 0,97 

p1-2  = 0,22 

p3-4  < 0,001 

p2-4  = 0,94 Δ1% = 1,12 [-1,90 ; 2,94] Δ2% = 1,52 [-1,08 ; 2,44] 

DT, мс 

184,00 

[152,00 ; 

208,00] 

176,00 

146,00 ; 

206,00] 

188,00 

[164,00 ; 

241,00] 

186,00 

[162,00 ; 

238,00] 

p1-3 = 0,20 

p1-2  = 0,01 

p3-4  < 0,001 

p2-4  = 0,19 

Δ1% = -1,33 [-2,63 ; 0,97] Δ2% = -1,41 [-2,22 ; -0,98] 

IVRT, мс 

88,00 [76,00 ; 

100,00] 

87,00 [76,00 ; 

98,00] 

88,00 [76,00 ; 

107,00] 

87,00 [78,00 ; 

102,00] 

p1-3 = 0,66 

p1-2  = 0,01 

p3-4  = 0,01 

p2-4  = 0,72 
Δ1% = -1,41 [-2,33 ; 1,18] Δ2% = -1,33 [-2,50 ; 1,45] 

e', м/с 

0,082 [0,070 ; 

0,100] 

0,084 [0,076 ; 

0,104] 

0,080 [0,070 ; 

0,100] 

0,084 [0,076 ; 

0,102] 

p1-3 = 0,96 

p1-2  < 0,001 

p3-4  < 0,001 

p2-4  = 0,93 
Δ1% = 4,26 [2,17 ; 6,25] Δ2% = 4,26 [1,96 ; 7,89] 

E/e' 

7,67 [6,07 ; 

8,91] 

7,28 [6,22 ; 

8,48] 

7,73 [6,20 ; 

9,21] 

7,30 [6,17 ; 

9,15] 

p1-3 = 0,89 

p1-2  = 0,002 

p3-4  = 0,004 

p2-4  = 0,85 
Δ1% = -1,92 [-6,22 ; 1,75] Δ2% = -2,30 [-4,57 ; 2,48] 

 

Показник E при скринінгу склав 0,69 [0,55 ; 0,81] м/с у першій підгрупі і 

був порівнян зі значенням 0,68 [0,57 ; 0,80] м/с другої підгрупи (p > 0,05). Не 

було виявлено достовірної зміни з 0,69 [0,55 ; 0,81] м/с до 0,68 [0,56 ; 0,81] м/с 

даного показника у першій підгрупі (p > 0,05). Тоді, як у другій підгрупі була 

статистично значуща зміна з 0,68 [0,57 ; 0,80] м/с до 0,67 [0,58 ; 0,82] м/с,  
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(p < 0,05). Показник E через 6 місяців не мав статистично значущої різниці між 

підгрупами лікування (p > 0,05). 

Показник DT був порівняний між двома підгрупами спостереження при 

скринінгу (p > 0,05). Через 6 місяців лікування відзначалося достовірне 

зниження даного показника на Δ1% = -1,33 % у першій підгрупі і на 

Δ2% = -1,41 % у другій. Статистично значущих відмінностей не виявлено між 

підгрупами за рівнем DT через 6 місяців лікування 176,00 146,00 ; 206,00] мс у 

підпідгрупі з периндоприлом проти 186,00 [162,00 ; 238,00] мс у підгрупі з 

лозартаном (p > 0,05). 

На початку спостереження показник IVRT був порівняний між обома 

підгрупами (p > 0,05). На тлі шестимісячної терапії було статистично значиме 

зниження цього показника на Δ1% = -1,41 % з 88,00 [76,00 ; 100,00] мс до 

87,00 [76,00 ; 98,00] мс у першій підгрупі (р < 0,05) і на Δ2% = -1,33 % з 

88,00 [76,00 ; 107,00] мс до 87,00 [78,00 ; 102,00] мс у другій підгрупі 

спостереження (р < 0,05). Статистично значущих відмінностей цього показника 

між підгрупами через 6 місяців не виявлено (p > 0,05). 

В обох підгрупах при скринінгу було порівняне значення показника e' у 

підгрупі периндоприлу і лозартану 0,082 [0,070 ; 0,100] м/с і 0,080 [0,070 ; 

0,100] м/с відповідно (p > 0,05). Підвищення даного показника через 6 місяців 

лікування відзначалося як у підгрупі периндоприлу Δ1% = 4,26 % так і в 

підгрупі лозартану Δ2% = 4,26 %. При цьому статистично значущої відмінності 

показника e' не було досягнуто між першою і другою підгрупами 0,084 [0,076 ; 

0,104] м/с проти 0,084 [0,076 ; 0,102] м/с відповідно (p > 0,05). 

Співвідношення E/e' в обох підгрупах до початку лікування були зіставні 

7,67 [6,07 ; 8,91] і 7,73 [6,20 ; 9,21], (p > 0,05). Під впливом лікування через 6 

місяців у першій підгрупі цей показник достовірно зменшився з 7,67 [6,07 ; 

8,91] до 7,28 [6,22 ; 8,48], (р < 0,05). У другій підгрупі достовірно зменшився з 

7,73 [6,20 ; 9,21] до 7,30 [6,17 ; 9,15], (р < 0,05). Через 6 місяців лікування 

значення співвідношення E/e' не мали статистично значущої різниці (p > 0,05). 
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У підгрупі периндоприлу із 47 осіб - 15 пацієнтів мали рецидив аритмії та 

32 не мали, у підгрупі лозартану із 45 осіб - 9 пацієнтів мали рецидив аритмії та 

36 не мали. Відносний ризик щодо рецидиву аритмії при застосуванні хворими 

лозартану склав 0,627, ДІ RR 0,306-1,285, але значення ВР було недостовірним, 

оскільки 95 % ДІ ВР перетинав 1. Із алелльним геном С поліморфізму А1166С 

було 19 осіб у підгрупі периндоприлу: 10 осіб з рецидивом аритмії та 9 без, у 

підгрупі лозартану із 18 осіб із алелльним геном С мали рецидив аритмії 

3 пацієнта та 15 не мали. ВР щодо рецидиву аритмії склав 0,317, 

ДІ ВР 0,104-0,968. 

Таким чином, при вивченні впливу інгібіторів ренін-ангіотензинової 

системи на активність серцево-судинної системи доцільно враховувати 

генетичні особливості пацієнтів з пароксизмальною формою ФП. Встановлено, 

що генетичний поліморфізм А1166С може впливати на сприйнятливість до 

інгібітору АПФ та БРА. Комбінована терапія з включеним лозартану 

достовірно більш ефективна у пацієнтів з алельним геном С поліморфізму 

А1166С і знижує ризик рецидиву аритмії у цих хворих. 

 

5.2 Предиктори та ризики рецидиву аритмії у хворих на пароксизмальну 

форму фібриляції передсердь із ішемічною хворобою серця у поєднанні з 

гіпертонічною хворобою 

 

Визначали предиктори та ризики рецидиву аритмії у хворих на 

пароксизмальну форму фібриляції передсердь на тлі ІХС у поєднанні з 

гіпертонічною хворобою. Після включення в дослідження 176 хворих на 

пароксизмальну ФП із ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною 

хворобою, 84 пацієнти з різних причин були не згодні на подальше 

спостереження протягом 6 місяців. Таким чином, у фармокологічній ланці 

дослідження взяли участь 92 пацієнти, які виконали програму дослідження 

повністю. За 6 місяців спостереження рецидив пароксизмальної ФП був 

зареєстрований у 24 пацієнтів. Смертельних результатів захворювання, 
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випадків серцево-судинних ускладнень за період спостереження не 

зареєстровано. 

За допомогою ROC-аналізу визначили цінність альдостерону і 

ангіотензину II в плазмі крові як предикторів рецидиву аритмії, розраховували 

при цьому площу під ROC-кривою (AUC) і її 95 % ДІ, чутливість і 

специфічність. Отримані результати ROC-аналізу представлені в таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 - Цінність рівнів альдостерону і ангіотензину II в плазмі крові 

щодо розвитку рецидиву аритмії за результатами ROC-аналіза (n = 92) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поріг 

відсікання 

Чутливість, 

% 

Специфічність, 

% 
AUC 

ДІ 95 % 

AUC 

Альдостерон, 

пг/мл 
>165,66 83,33 % 35,29 % 0,56 0,45-0,66 

Ангіотензин II, 

пг/мл 
>827,78 58,33 % 76,47 % 0,69 0,58-0,78 

 

Рівень альдостерону достовірно (AUC = 0,56, 95 % ДІ AUC 0,45-0,66) мав 

при порозі відсікання >165,66 пг/мл чутливість 83,33 % і специфічність 35,29 % 

відносно рецидиву аритмії у хворих на ФП. Найбільш якісну модель 

(AUC = 0,69, 95 % ДІ AUC 0,58-0,78) мав рівень ангіотензину II при точці 

відсікання >827,78 пг/мл (чутливість 58,33 % та специфічність 76,47 %) щодо 

рецидиву аритмії у хворих на ФП. 

Далі визначали цінність рівнів метаболітів оксиду азоту в плазмі крові у 

хворих на ФП щодо розвитку рецидиву аритмії. Результати представлено в 

таблиці 5.5. 

Точка розподілу для рівня NO2 достовірно (AUC = 0,50,  

95 % ДІ AUC 0,40-0,61) склала <5,18 мкмоль/л (чутливість 58,3 %, 

специфічність 74,2 %). Достовірно (AUC = 0,60, 95 % ДІ AUC 0,49-0,70) 
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показник NO3 мав при точці поділу <10,78 мкмоль/л чутливість 62,50 % і 

специфічність 60,29 %. 

 

Таблиця 5.5 - Цінність рівнів метаболітів оксиду азоту в плазмі крові 

щодо розвитку рецидиву аритмії за результатами ROC-аналіза (n = 92) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поріг 

відсікання 

Чутливість, 

% 

Специфічність, 

% 
AUC 

ДІ 95 % 

AUC 

NO2, 

мкмоль/л 
<5,18 29,17 % 80,88 % 0,50 0,40-0,61 

NO3, 

мкмоль/л 
<10,78 62,50 % 60,29 % 0,60 0,49-0,70 

NO2+NO3, 

мкмоль/л 
<17,76 50,00 % 66,18 % 0,57 0,47-0,68 

 

Результати проведеного ROC-аналізу показали достовірно 

(AUC = 0,57, 95 % ДІ AUC 0,47-0,68) для NO2+NO3 чутливість склала 50,00 % і 

специфічність 66,18 % щодо розвитку рецидиву аритмії при точці поділу 

<17,76 мкмоль/л. Була визначена предикторна цінність катехоламінів у хворих 

на ФП щодо розвитку рецидиву аритмії. Результати ROC-аналізу представлені 

у таблиці 5.6. 

 

Таблиця 5.6 - Цінність рівнів катехоламінів у сечі щодо розвитку 

рецидиву аритмії за результатами ROC-аналіза (n = 92) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поріг 

відсікання 

Чутливість, 

% 

Специфічність, 

% 
AUC 

ДІ 95 % 

AUC 

Адреналін, 

мкг/доб 
>12,2 70,83 % 42,65 % 0,51 0,41-0,62 

Норадреналін, 

мкг/доб 
>24,8 75,00 % 41,18 % 0,54 0,43-0,64 
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продовження таблиці 5.6 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поріг 

відсікання 

Чутливість, 

% 

Специфічність, 

% 
AUC 

ДІ 95 % 

AUC 

ДОФА, 

мкг/доб 
<26,0 33,33 % 89,71 % 0,51 0,41-0,62 

Дофамін, 

мкг/доб 
<292,0 75,00 % 36,76 % 0,51 0,41-0,62 

 

Добова екскреція адреналіну достовірно (AUC = 0,51, 95 % ДІ AUC 0,41-

0,62) мала цінність щодо розвитку рецидиву аритмії при точці розподілу 

>12,2 мкг/доб чутливість склала 70,83 % та специфічність 42,65 %. Найбільшу 

площу під кривою (AUC = 0,54, 95 % ДІ 0,43-0,64) серед аналізованих 

катехоламінів у сечі щодо розвитку рецидиву аритмії мав норадреналін , при 

точці відсікання >24,8 мкг/доб чутливість 75,00 % та специфічність 41,18 %. 

Для рівня ДОФА при порозі відсікання <26,0 мкг/доб достовірно  

(AUC = 0,51, 95 % ДІ AUC 0,41-0,62) чутливість 33,33 % та специфічність  

89,71 %. У дофаміна за результатами ROC-аналізу, достовірно існує  

(AUC = 0,51, 95 % ДІ AUC 0,41-0,62) прогностична цінність стосовно рецидиву 

фібриляції передсердь, при точці розподілу <292,0 мкг/доб чутливість була 

75,00 % та специфічність 36,76 %. 

Предикторна цінність показників систолічної функції лівого шлуночка 

щодо розвитку рецидиву аритмії у хворих на ФП була визначена за допомогою 

ROC-аналізу. Отримані результати представлено у таблиці 5.7. 

Найбільшу площу під кривою (AUC = 0,52, 95 % ДІ 0,42-0,63) серед 

показників систолічної функції лівого шлуночка щодо розвитку рецидиву 

аритмії мав КДО при точці відсікання >137,1 см3 чутливість склала 70,83 % та 

специфічність 44,12 %. Найбільшу специфічність 75,00 % щодо розвитку 

рецидиву ФП серед показників систолічної функції лівого шлуночка 
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достовірно (AUC = 0,51, 95 % ДІ 0,40-0,61) мав iЛП при точці відсікання  

>28,5 см3/м2. 

 

Таблиця 5.7 - Цінність показників систолічної функції лівого шлуночка 

щодо розвитку рецидиву аритмії за результатами ROC-аналіза (n = 92) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поріг 

відсікання 

Чутливість, 

% 

Специфічність, 

% 
AUC 

ДІ 95 % 

AUC 

iЛП, см3/м2 >28,5 8,33 % 75,00 % 0,51 0,40-0,61 

КДО, см3 >137,1 70,83 % 44,12 % 0,52 0,42-0,63 

КСО, см3 >34,7 95,83 % 17,65 % 0,50 0,39-0,61 

ФВ, % <59,1 79,17 % 32,35 % 0,51 0,40-0,61 

 

Найбільшу чутливість 95,83 % серед аналізованих показників систолічної 

функції лівого шлуночка достовірно (AUC = 0,50, 95 % ДІ 0,39-0,61) мав КСО 

при порозі розподілу >34,7 см3. Для ФВ ЛШ при точці відсікання <59,1 % 

достовірно (AUC = 0,50, 95 % ДІ 0,39-0,61) чутливість склала 79,17 % та 

специфічність 32,35 %. 

З метою визначення цінності показників ремоделювання лівого шлуночка 

щодо розвитку рецидиву аритмії ROC-аналіз був використаний для 

розрахунку. Отримані дані представлені у таблиці 5.8. 

Для показника КДР ЛШ достовірно (AUC = 0,52, 95 % ДІ 95 % AUC 0,41-

0,62) при порозі відсікання >6,3 см чутливість склала 12,50 % та специфічність 

100,00 %. Значення ТМШП >1,3 см достовірно (AUC = 0,52, 95 % ДІ 95 % AUC 

0,41-0,62) мало чутливість 25,00 % і специфічність 86,76 % щодо розвитку 

рецидиву аритмії. Результати проведеного ROC-аналізу достовірно 

(AUC = 0,54, ДІ 95 % AUC 0,43-0,64) показали предикторну цінність ТЗС ЛШ 

щодо розвитку рецидиву аритмії у хворих на ФП, при порозі відсікання 

> 0,97 см чутливість склала 91,67 % і специфічність - 20,59 %. 
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Таблиця 5.8 - Цінність показників ремоделювання лівого шлуночка щодо 

розвитку рецидиву аритмії за результатами ROC-аналіза (n = 92) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поріг 

відсікання 

Чутливість, 

% 

Специфічність, 

% 
AUC 

ДІ 95 % 

AUC 

КДР ЛШ, см >6,3 12,50 % 100,00 % 0,52 0,41-0,62 

ТМШП, см >1,3 25,00 % 86,76 % 0,52 0,41-0,62 

ТЗС ЛШ, см >0,97 91,67 % 20,59 % 0,54 0,43-0,64 

ІММЛШ, г/м2 >129,3 20,83 % 57,35 % 0,53 0,42-0,63 

ВТС ЛШ >0,43 58,33 % 50,00 % 0,51 0,41-0,62 

 

Достовірно (AUC = 0,53, ДІ 95 % AUC 0,42-0,63) співвідношення 

ІММЛШ мало при точці відсікання >129,3 г/м2 чутливість 20,83 % і 

специфічність 57,35 %. Показник ВТС ЛШ мав найменшу якість моделі  

AUC = 0,51, 95 % ДІ 95 % AUC 0,41-0,62) серед аналізованих показників 

ремоделювання лівого шлуночка при порозі відсікання >0,43 чутливість склала 

58,33 % і специфічність 50,00 %. 

Оцінювали предикторну цінність показників діастолічної функції лівого 

шлуночка щодо розвитку рецидиву аритмії у хворих на ФП. Результати 

ROC-аналізу представлені у таблиці 5.9. 

 

Таблиця 5.9 - Цінність показників діастолічної функції лівого шлуночка 

щодо розвитку рецидиву аритмії за результатами ROC-аналіза (n = 92) 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поріг 

відсікання 

Чутливість, 

% 

Специфічність, 

% 
AUC 

ДІ 95 % 

AUC 

E, м/с <0,49 8,33 % 86,76 % 0,52 0,41-0,62 

DT, мс >233,0 37,50 % 82,35 % 0,57 0,46-0,67 



 

 

145 

продовження таблиці 5.9 

Показник, 

одиниця 

вимірювання 

Поріг 

відсікання 

Чутливість, 

% 

Специфічність, 

% 
AUC 

ДІ 95 % 

AUC 

IVRT, мс >108,0 29,17 % 82,35 % 0,51 0,41-0,62 

e', м/с <0,07 41,67 % 72,06 % 0,55 0,44-0,65 

E/e' >9,1 12,50 % 69,12 % 0,52 0,42-0,63 

 

Результати проведеного ROC-аналізу показали достовірно (AUC 0,57, 

ДІ 95 % AUC 0,46-0,67) найбільш якісну модель для часу сповільнення 

раннього наповнення лівого шлуночка (DT) при точці відсікання >233,0 мс, 

чутливість склала 37,50 % і специфічність 82,35 %. Середню якісну модель 

(AUC = 0,55, ДІ 95 % AUC 0,44-0,65) мав рівень швидкості руху мітрального 

кільця (e') при точці відсікання <0,07 м/с (чутливість 41,67 % та специфічність 

72,06 %) відносно розвитку рецидиву аритмії у хворих на ФП. 

Найменшу чутливість (8,33 %), щодо розвитку рецидиву аритмії у 

хворих з ФП достовірно (AUC = 0,52, ДІ 95 % AUC 0,41-0,62) мав показник E, 

при точці розподілу <0,49. При порозі відсікання > 9,1 для співвідношення E/e' 

достовірно (AUC = 0,52, ДІ 95 % AUC 0,42-0,63) чутливість склала 12,50 % і 

специфічність 69,12 %. Найменш якісна модель (AUC 0,51, ДІ 95 % AUC 0,41-

0,62) була виявлена для показника IVRT при порозі відсікання >108,0 мс, 

чутливість була 29,17 % та специфічність 82,35 % відносно розвитку рецидиву 

аритмії у пацієнтів з ФП. 

Вище було проаналізовано рівні біохімічних та ехокардіографічних 

показників щодо розвитку рецидиву аритмії у хворих з ФП. Було відібрано 

8 показників, які мали найбільш якісни моделі за ROC-аналізом, припустивши, 

що вони, незалежно від величини їх дисперсії, можуть впливати на виникнення 

рецидиву аритмії. З метою визначення значимості кожного із цих факторів 

застосовували метод уніваріантної логістичної регресії з перевіркою критерієм 

Вальда (χ2). Використовувались два масиви даних: перший – хворі на ФП без 
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рецидиву аритмії (n = 68), і другий – пацієнти з рецидивом аритмії (n = 24). 

Результати уніваріантного аналізу логістичної регресії для аналізованих варіанс 

представлені у таблиці 5.10. 

 

Таблиця 5.10 - Значення варіанс щодо розвитку рецидиву аритмії за 

результатами уніваріантної логістичної регресії (n = 92) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Уніваріантна модель 

χ2 Вальда р-рівень 

Ангіотензин II, пг/мл 11,23 p < 0,001 

NO3, мкмоль/л 1,76 p = 0,18 

Норадреналін, мкг/доб 3,71 p = 0,06 

iЛП, см3/м2 0,18 p = 0,67 

ФВ, % 0,11 p = 0,74 

ІММЛШ, г/м2 0,96 p = 0,33 

DT, мс 1,73 p = 0,19 

e', м/с 0,21 p = 0,65 

 

При аналізі уніваріантної моделі логістичної регресії було виявлено, що 

такі показники як NO3 у плазмі крові, норадреналін у добовій сечі, iЛП, ФВ 

ЛШ, ІММЛШ, DT та E' мали не високу предикторну цінність щодо виникнення 

аритмії. Лише ангіотензин II за результатами регресійного аналізу здатен 

передбачати рецидив аритмії, для якого було визначено коефіцієнт регресії. 

Отриманий результат представлено у таблиці 5.11. 

 

Таблиця 5.11 – Незалежний предиктор щодо розвитку рецидиву аритмії 

за результатами мультиваріантної логістичної регресії (n = 92) 

Показник, одиниця 

вимірювання 

Мультиваріантна модель 

Коефіцієнт р-рівень 

Константа -2,94 - 

Ангіотензин II, пг/мл 0,003 p < 0,001 
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Таким чином, незалежним предиктором щодо розвитку рецидиву аритмії 

був рівень ангіотензину II більше 827,78 пг/мл. Використовуючи цю точку 

відсікання для ангиотензину II був визначений відносний ризик розвитку 

рецидиву аритмії для пацієнтів з ФП. Отриміні результати представлені у 

таблиці 5.12. 

 

Таблиця 5.12 - Відносний ризик розвитку рецидиву аритмії 

Показник, одиниця 

вимірювання 
ВР 95 % ДІ ВР 

Ангіотензин II >827,78 пг/мл 2,53 1,29 – 4,94 

Поліморфізмів А1166С 

АА (n = 55) / АС+СС (n = 37) 
1,76 0,88 – 3,49 

Поліморфізмів T174M 

TT (n = 66) / TM+MM (n = 26)  
1,52 0,76 – 3,04 

Ангиотензин II & носії алелі С 2,95 1,21 – 7,20 

Ангиотензин II & носії алелі M 2,81 1,02 – 7,78 

Примітка. ВР - відносний ризик. 

 

У першому масиві даних який об'єднував хворих з рецидивом аритмії з 

24 осіб: було 11 пацієнтів з рівнем ангіотензину II нижче 827,78 пг/мл і 13 мали 

рівень вище 827,78 пг/мл, у другій групі пацієнтів (n = 68), які не мали 

рецидиву ФП за період спостереження, відповідно в 51 людина нижче 

827,78 пг/мл і 16 осіб мали рівень вище 827,78 пг/мл, відносний ризик склав 

2,53, 95% ДІ ВР 1,29-4,94. Для поліморфізмів А1166С гена AGTR1 і T174M 

гена AGT значення відносного ризику було недостовірним, оскільки 95% ДІ ВР 

перетинав 1. Досліджені поліморфізми не мають самостійного впливу на ризик 

рецидиву аритмії. 

При визначені ангіотензину II у носіїв алелі С поліморфізму А1166С було 

13 пацієнтів з рецидивом аритмії, з них рівень ангіотензин II вище 827,78 пг/мл 
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мали 8 осіб, тоді як у другій підгрупі носіїв алелі А (n = 24) у 5 хворих був 

рівень ангіотензину II вище 827,78 пг/мл, а в 19 осіб рівень ангіотензину II був 

нижче 827,78 пг/мл, розрахований відносний ризик рецидиву аритмії склав 

2,95, 95% ДІ ВР 1,21-7,20. Визначення ангіотензину II у носіїв алелі M 

поліморфізма T174M серед 9 хворих з рецидивом аритмії було 5 осіб і з рівнем 

ангіотензина II вище 827,78 пг/мл, а у другій підгрупі носіїв алелі T (n = 9) –  

4 особи мали рівень ангіотензину II вище 827,78 пг/мл розрахований відносний 

ризик рецидиву аритмії становив 2,81, 95% ДІ ВР 1,02-7,78. 

Таким чином, оцінка рівня ангіотензину II корисна щодо прогнозування 

перебігу ФП. Найбільш якісна модель за результатами ROC- аналізу  

(AUC = 0,69, 95 % ДІ AUC 0,58-0,78) була саме для цього маркера при точці 

відсікання >827,78 пг/мл чутливість 58,33 % та специфічність 76,47 %. Крім 

того незалежним предиктором щодо розвитку рецидиву аритмії за 

результатами логістичної регресії також був ангіотензину II, при збільшенні 

його рівня у плазмі крові >827,78 пг/мл, збільшується відносний ризик 

рецидиву ФП 2,53, 95% ДІ ВР 1,29-4,94. У хворих, що мали алельний ген С 

поліморфізма А1166С у поєднанні з рівнем ангіотензину II >827,78 пг/мл 

збільшувався ВР 2,95, 95% ДІ ВР 1,21-7,20. Доцільно проводити визначення 

ангіотензину II та генетичне тестування у хворих на ФП на фоні ІХС поєднаної 

з гіпертонічною хворобою. 

 

Матеріали даного розділу опубліковані в наукових працях [231, 232]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Однією з важливих медико-соціальних проблем сучасності є ФП. Було 

підраховано, що до 12 мільйонів людей у США будуть страждати цим 

захворюванням у до 2050 року і 17,9 мільйона людина в Європі до 2060 року. 

Наразі більш високі показниками захворюваності та поширеності у розвинених 

країнах [233], [234]. 

Кожен четвертий дорослий чоловік середнього віку в Європі і США буде 

хворіти ФП. Збільшення поширеності ФП можна пояснити, як за рахунок 

зростання тривалості життя населення, так і пов’язати з поліпшенням 

виявлення безсимптомних епізодів ФП. Дана аритмія е незалежним фактором, 

що підвищує ризики смерті в два рази у жінок і в півтора рази у чоловіків, тому 

її лікування не викликає сумнівів [235], [236]. 

ФП це багатофакторне захворювання, у розвитку якого мають значення 

літній вік, артеріальна гіпертензія, фактори зовнішнього середовища, а також 

генетична схильність. Генетична схильність ФП має сильний успадкований 

компонент, який не залежить від супутніх серцево-судинних захворювань. До 

третини пацієнтів з даною аритмією мають загальні генетичні варіанти, що 

призводять до ФП, хоча і з відносно не високим додатковим ризиком. Ризик 

розвитку збільшується у тих, хто має в анамнезі хоча б одного з батьків з даною 

аритмією. Виникнення ФП супроводжується структурним і 

електрофізіологічним ремоделюванням міокарда передсердь, що призводить в 

результаті до делятації лівого передсердя (ЛП). Збільшення розміру ЛП 

вважається визнаним предиктором рецидиву аритмії, чим більше його розмір, 

тим більше ризик рецидиву ФП [237], [238]. 

Комбінована терапія з використанням як інгібіторів АПФ, так і 

блокаторів ангіотензинових рецепторів може давати адитивні або синергетичні 

ефекти. В даний час загальна застосування цих препаратів для лікування ФП у 

пацієнтів без будь-яких інших вказівок на їх застосування обмежене 
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відсутністю проспективних рандомізованих подвійних сліпих досліджень, і з 

інтересом очікуються остаточні дані триваючих досліджень [239], [240]. 

Метою дослідження було удосконалити програму лікування 

пароксизмальної форми фібриляції передсердь шляхом вивчення медіаторів 

ренін-ангіотензин-альдостеронової (ангіотензин II, альдостерон) і симпато-

адреналової систем (адреналін, норадреналі, дофамін) та поліморфізму генів 

(AGTR1, AGT, NOS3) ренін-ангіотензин-альдостеронової і симпато-

адреналової систем, показників ендотеліальної функції (NO2, NO3) та 

внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з ІХС та гіпертонічною хворобою. 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань було проведено 

проспективне, відкрите порівняльне дослідження на базі відділення інтенсивної 

терапії КНП «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради. Вибірку пацієнтів 

проводили в період з 2014 по 2019 рр. Результати дослідження базуються на 

даних комплексного обстеження і динамічного спостереження за 176 хворими 

на пароксизмальну ФП та 35 пацієнтах з постійною ФП. Практично здорових  

31 волонтера обстежили в амбулаторних умовах на базі КНП «Міська лікарня 

№ 10» Запорізької міської ради. 

Дизайн обстеження пацієнтів був погоджений з локальним етичним 

комітетом ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» (протокол № 7 від 11.10.2018 року), та 

відповідає вимогам морально-етичних норм біоетики згідно чинного 

законодавства України, правил ICH/GCP, Гельсінської декларації прав людини 

(1964 р.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1997 р.). 

Скринінг та розподіл хворих на групи проводили після верифікації 

діагнозу пароксизмальної форми фібриляції передсердь згідно з 

рекомендаціями лікування ФП Європейського товариства кардіологів  

2016 року. Наявність ФП визначалося шляхом реєстрації ЕКГ змін у пацієнта 

при обстеженні. Розподіл хворих на групи проводили після встановлення 

відповідності хворих щодо критеріїв включення / виключення дослідження 

залежно від форми ФП: у першу групу увійшли 176 хворих з пароксизмальною 

ФП (медіана віку склала 61,00 [55,00 ; 64,00] року); другу - 35 пацієнт з 
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постійною ФП (медіана склала 61,00 [59,00 ; 66,00] років); третю групу склали 

31 практично здоровий волонтер (медіана віку склала 58,00 [55,00 ; 

62,00] років). 

Етапи дослідження включали скринінг, комплексне клініко-

інструментальне обстеження пацієнтів, рандомізацію і призначення 

комбінованої терапії з подальшим спостереженням за ефективністю лікування 

протягом 6 місяців. Усім пацієнтам, згідно дизайну дослідження, було виконано 

електрокардіографію, ехокардиографію, добове Холтерівське моніторування 

серцевого ритму, проведено визначення ліпідограми, біохімічне визначення 

добової екскреції катехоламінів (адреналін, норадреналін, дофамін) у сечі та 

метаболітів оксиду азота (NO2, NO3) у плазмі крові, імуноферментним методом 

було визначено нейрогуморальні фактори (альдостерон, ангіотензин ІІ), а також 

за допомогою генетичного тестування визначено поліморфізм генів (AGTR1, 

AGT, NOS3). 

Пацієнти залучались у дослідження після кардіоверсії рецидиву 

фібриляції передсердь. У більшості пацієнтів синусовий ритм був відновлений 

за допомогою аміодарону у 62 (35,2 %) хворих, кардіоверсія за допомогою 

новокаїнаміду була у 43 (24,4 %) осіб, метопрололу - 34 (19,3 %), електро-

імпульсної терапії – 20 (11,4 %), верапамілом – 5 (2,8 %), етацизином – 

4 (2,3 %), флекаїнідом – 4 (2,3 %), спонтанне відновлення було у 

4 (2,3 %) пацієнтів. 

З метою стратифікації ризику тромбоемболій використовували шкалу 

CHA2DS2-VASc і кровотеч - HAS-BLED. Медіани значень балів за шкалою 

CHA2DS2-VASc не мали достовірних відмінностей між групами обстежених 

хворих і склали в 1 групі 2,00 [1,00 ; 3,00] бала проти 2,00 [2,00 ; 2,00] балів у  

2 групі (p > 0,05). Медіани значень балів за шкалою HAS-BLED не мали 

достовірних відмінностей між групами обстежених хворих і склали в 1 групі 

1,00 [1,00 ; 1,00] бал проти 1,00 [1,00 ; 2,00] бала у 2 групі (p > 0,05). 

Основні демографічні характеристики, дані про давність ФП були 

отримані в ході збору анамнезу, а також на підставі записів в амбулаторних 
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картах. Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували згідно з рекомендаціями ВООЗ. 

Значення частоти серцевих скорочень, артеріального систолічного та 

діастолічного тиску оцінювали при скринінгу пацієнтів. 

Медіана величини ІМТ в 1 групі була 27,72 [26,45 ; 31,25] кг/м2, САТ - 

140,00 [125,00 ; 150,00] мм рт. ст. і діастолічного артеріального тиску (ДАТ) - 

80,00 [80,00 ; 90,00] мм рт. ст., тривалість ФП склала 3,00 [1,00 ; 6,00] років, 

тривалість ІХС склала 3,0 [1,0 ; 5,0] років, гіпертонічної хвороби (ГХ) –  

8,0 [3,0 ; 12,0] років. У 2 групі медіана величини ІМТ склала 28,96 [26,43 ; 

32,53] кг/м2, САТ - 140,00 [125,00 ; 150,00] мм рт. ст. і ДАТ 82,00 [80,00 ; 

90,00] мм рт. ст. мм рт. ст. Анамнез захворювання на ФП 3,00 [2,00 ; 4,00] роки, 

на ІХС 3,00 [2,00 ; 4,00] роки, на ГХ склав 9,00 [5,00 ; 15,00] років. 1 група була 

порівняна з 2 групою за ІМТ, САТ, ДАТ, тривалістю ФП, ІХС та ГХ (p > 0,05). 

Медіана величини ІМТ у 3 групі становила 23,29 [22,03 ; 24,16] кг/м2. 

Під час початку клінічних проявів ФП обстежені хворі, включені в 

дослідження, пред'являли такі скарги, як ангінозний біль, головний біль, 

серцебиття, перебої в роботі серця, задишка. Аналіз скарг показав, що частота 

поширеності основних симптомів у 1 групі була наступною: ангінозний біль – 

9,66 %, головний біль – 12,50 %, серцебиття – 77,27 %, перебої в роботі серця – 

68,18 %, задишка - 48,86 %. У 2 групі був наступний розподіл симптомів: 

ангінозний біль – 5,71 %, головний біль – 17,17 %, серцебиття – 60,00 %, 

перебої в роботі серця – 62,86 %, задишка - 48,57 %. Клінічною особливістю 

хворих з пароксизмальною ФП було більш часта скарга на серцебиття серед 

77,27 % проти 60,00 % у другій групі (p < 0,05). При використанні точного 

двостороннього тесту Фішера не було виявлено достовірних відмінностей 

частот таких клінічних проявів ФП, як ангінозний біль, головний біль, перебої в 

роботі серця, задишка між групами хворих (p > 0,05). 

Достовірних відмінностей показників ліпідограми між групами хворих не 

виявлено, вони були зіставні (р>0,05). Однак, значення таких показників як 

ЗХС, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТГ і ІА в групах хворих мали достовірну різницю з 

3 групою. У 1 групі підвищення ЗХС було до 4,95 [4,10 ; 5,80] ммоль/л, у 
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2 групі - 4,50 [4,10 ; 5,50] ммоль/л проти 4,10 [3,65 ; 4,40] ммоль/л у 3 групі 

(р < 0,05). Рівень ЛПВЩ були знижені, як у 1 групи – 1,23 [1,03 ; 1,42] ммоль/л, 

так у 2 групі 1,10 [1,10 ; 1,22] ммоль/л проти 1,50 [1,37 ; 1,72] ммоль/л 

3 групи (р < 0,05). У 1 групі рівень ЛПНЩ був 2,88 [2,22 ; 3,69] ммоль/л, а у 

2 групі 2,65 [2,20 ; 3,20] ммоль/л, проти 1,71 [1,50 ; 2,17] ммоль/л у 3 групи 

(р < 0,05). Рівні ЛПДНЩ між групами не мали достовірних відмінностей 

(p > 0,05). Рівень ТГ 1,43 [1,06 ; 1,81] ммоль/л, як у 1 групі, так і у 2 групі -  

1,40 [1,08 ; 2,00] ммоль/л був достовірно вище проти 1,05 [0,83 ; 1,25] ммоль/л у 

3 групі (р < 0,05). 

До потрапляння у дослідження частка хворих з пароксизмальною ФП, що 

застосовували інгібітор АПФ склала 107 (60,8 %)особи, амлодипін – 15 осіб 

(8,5 %), БРА – 25 (14,2 %), β-адреноблокатори – 91 (51,7 %), статини –  

64 (36,4 %), антикоагулянти – 18 (10,2 %), дезагреганти – 109 (61,9 %). 

Лікування хворих з пароксизмальною ФП на тлі ішемічною хворобою серця у 

поєднанні з гіпертонічною хворобою проводили за протоколом. Усі пацієнти в 

особистій бесіді отримали вичерпну інформацію про цілі медикаментозного 

лікування, а також про необхідність постійного безперервного прийому 

лікарських засобів. Рекомендували також зменшити калорійність їжі відповідно 

до енергетичних потреб організму. 

Методом адаптивної рандомізації призначали інгібітор АПФ 

периндоприл (Престаріум, Servier) по 4 мг 1 раз на добу вранці, перед 

прийомом їжі або блокатор рецепторів ангіотензину ІІ лозартан по 50 мг 1 раз 

на добу (Lozap, Sanofi). Призначали β-адреноблокатор – бісопролол 

(Бісопролол-Ратіофарм», Ратіофарм) у початковій дозі 2,5 мг уранці 1 раз на 

добу, з подальшим титруванням дози до 5-10 мг у залежності від індивідуальної 

чутливості до препарату. Середня доза препарату склала (5,0 ± 0,2) мг. 

Антикоагулянт ривароксабан (Xarelto, Bayer) призначали всім пацієнтам по  

20 мг 1 раз на добу під час їжі. Також був призначений аторвастатин 

(Торвакард-Кристал, Sanofi) 20 мг 1 раз на добу. Після виписки хворих зі 

стаціонару здійснювали за ними амбулаторне спостереження протягом  
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6 місяців. Клінічна ефективність лікування оцінювалася залежно від наявності 

рецидивів фібриляції передсердь з повторною госпіталізацією. 

За результатами дисперсійного аналізу не було виявлено достовірної 

розбіжності між групами за рівнем альдостерона (p > 0,05). Хоча рівень  

ангіотензину ІІ у плазмі крові був найбільшим у 1 групі і склав 673,87 [388,45 ; 

890,12] пг/мл, у групі хворих із постійною ФП був нищим 630,40 [578,30 ; 

693,81] пг/мл, а у здорових осіб – 638,36 [504,24 ; 738,89] пг/мл, проте не було 

достовірної розбіжності між цими групами (p > 0,05). 

Останні дані показують, що активація РААС відіграє важливу роль у 

розвитку та збереженні ФП. Ці дослідження мають великий практичний 

інтерес, оскільки виявлено асоціативний ефект інгібіторів ангіотензин-

перетворюючого ферменту в профілактиці ФП. На сьогодні доведено, що вплив 

тканинного компонента РААС на проникність мембрани кардіоміоциту для 

іонів натрію. Підвищення концентрації ангіотензину II зменшує транспорт іонів 

натрію всередину клітини, тим самим змінюючи поріг збудливості 

кардіоміоцитів передсердь. За даними досліджень є підстава вважати, що 

блокада РААС може запобігти повторним пароксизмам аритмії, тому 

зазначеній категоріі хворих активно призначаютья ІАПФ або БРА. Отримані 

значення агіотензину ІІ у обстежених нами осіб, цілком вкладаються в цю 

концепцію, оскільки були визначені на фоні базисної терапії [241]. 

Рівні NO2 1 та 2 груп були достовірно нижчі на 19,9 % і 38,5 % проти 

значення 8,46 [7,45 ; 9,45] мкмоль/л 3 групи, склали 6,77 [5,50 ; 8,14] мкмоль/л 

та 5,20 [4,50 ; 6,10] мкмоль/л, відповідно (p < 0,05). У групі хворих із постійною 

ФП даний показник достовірно був на 23,2 % нижчий ніж значення 6,77 [5,50 ; 

8,14] мкмоль/л у групі пароксизмальної ФП (p < 0,05). 

Найменшим рівень NO3 11,10 [9,16 ; 14,36] мкмоль/л достовірно був у 

1 групі проти значення 13,36 [11,85 ; 15,35] мкмоль/л групи здорових осіб, 

При порівнянні цього показника у групі хворих із постійною ФП рівень його 

достовірно був менше на 14,7 % у порівннні з групою здорових осіб, (p < 0,05). 
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Проте не було статистично значимої відмінності між групами хворих за даним 

показником (p > 0,05). 

Найбільшим значення NO2+NO3 було у 3 групі - 21,56 [20,38 ; 

24,53] мкмоль/л, як проти рівня 16,70 [14,90 ; 17,70] мкмоль/л у 2 групі, так і - 

17,76 [15,42 ; 21,21] мкмоль/л у 1 групі (p < 0,05). У групі хворих із постійною 

ФП даний показник достовірно був на 6,0 % нижче ніж значення 17,76 [15,42 ; 

21,21] мкмоль/л у групі пароксизмальної ФП (p < 0,05). Найменшим достовірно 

рівень NO3 був у підгрупі з міста 10,36 [8,14 ; 13,32] мкмоль/л проти значення 

11,69 [10,36 ; 15,33] мкмоль/л у підгрупі з сільської місцевості,  

(p < 0,05). Були виявлені значимі достовірні зворотні зв’язки між наступними 

показниками: рівнем NO2 та ангіотензина II (R = - 0,21, p < 0,05), рівнем NO3 та 

ангіотензина II (R = - 0,23, p < 0,05), рівнем NO2+NO3 та ангіотензина II  

(R = - 0,30, p < 0,05). 

Оксид азоту є універсальним регулятором метаболічних процесів в різних 

тканинах людини. Результати нашого дослідження показали наступне: рівні 

метаболітів оксиду азоту залежать від різних чинників. Забруднення повітря - 

це глобальна проблема, яка пов'язана з розвитком і прогресуванням серцево-

судинних захворювань. Однією з точок впливу забруднення повітря є 

ендотеліальна функція [242]. 

Хоча на разі є обмежені дані щодо зв'язку забруднення повітря з 

фібриляцією передсердь, проте такі дослідження є. Так за результатами 

дослідження X. Liu et al. визначено, що забруднення повітря збільшують ризик 

виникнення ФП [243]. 

Аналіз розподілу генотипів за поліморфізмом А1166С гена AGTR1 серед 

групи пароксизмальної ФП показав, що серед 176 осіб були гомозиготами (АА) 

по А алелі 75 (42,6 %) хворих, гетерозиготами (AС) - 76 (44,3 %) і 23 (13,1 %) 

гомозиготами (СС) по С алелі. Достовірної розбіжності з рівновагою Харді-

Вайнберга не було (р > 0,05). 

Розподіл генотипів поліморфізму T174M гену AGT серед хворих з 

пароксизнальною ФП був наступним: з гомозиготами (TT) по T алелі було  
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85 (48,8 %) хворих, гетерозиготами (TM) - 63 (35,8 %) і 28 (5,9 %) осіб з 

гомозиготами (MM) по M алелі. Визначалась достовірна розбіжність розподілу 

генотипів поліморфізму T174M з рівновагою Харді-Вайнберга у досліджуваній 

когорті хворих з пароксизмальною ФП (р < 0,05). 

Аналіз розподілу генотипів за поліморфізмом T786C гена NOS3 серед 

хворих з пароксизмальною ФП показав, що серед 176 осіб були гомозиготами 

(TT) по T алелі 30 (17,0 %) хворих, гетерозиготами (CT) - 99 (56,3 %) і  

47 (26,7 %) осіб гомозиготами (CC) по алелі C. Достовірної розбіжності з 

рівновагою Харді-Вайнберга не було (р > 0,05). 

Виникнення ФП може сприяти поєднання певних поліморфізмів генів. В 

останні роки з’явилось багато досліджень, які визначають генетичні фактори 

фібриляції передсердь, визначені які локуси пов'язані з цією аритмією. У даний 

час зусилля вчених спрямовані на визначення того, чи можна використовувати 

генетичні дані хворих з ФП для уточнення прогнозу клінічного ризику, 

прогнозування реакції на медичні або процедурні методи лікування або 

допомогти визначити наслідки аритмії, такі як серцева недостатність та інсульт. 

Останнім часом визначається високий інтерес дослідників до поліморфізму 

генів білків РААС, що є логічним оскільки роль цієї системи у формуванні та 

прогресуванні гіпертрофії лівого шлуночка надзвичайно велика. Поліморфізми 

Т174М гена ангіотензиногену і А1166С гена рецептора 1 типу до ангіотензину 

активно вивчаються в останні роки, тому що вони впливають на розвиток 

серцево-судинних захворювань [244], [245]. 

Розподіляли рівні метаболітів оксиду азоту в плазмі крові обстежених 

осіб у залежності від генотипу поліморфізму T786C гену NOS3. Медіана рівню 

NO2 у підгрупі гомозиготи (TT) за алелю Т склала 7,86 [6,66 ; 8,88] мкмоль/л і 

була достовірно вищою, ніж у підгрупі гетерозиготи (ТС) - 6,66 [5,18 ; 

7,98] мкмоль/л – та підгрупі гомозиготи (СС) за алелю С - 5,81 [5,07 ; 

6,72] мкмоль/л (р < 0,05). Проте не було достовірної відмінності між 

підгрупами гетерозиготи (ТС) та гомозиготи (СС) за алелю С (p > 0,05). Не було 
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статистично значимої відмінності між підгрупами хворих у залежності від 

генотипів поліморфізму T786C при порівнянні рівнів NO3, (p > 0,05). 

Найбільшим значення суми метаболітів оксиду азоту було у підгрупі 

гомозиготи (ТТ) за алелю Т - 20,35 [17,07 ; 25,16] мкмоль/л, як проти рівня 

17,52 [15,37 ; 20,72] мкмоль/л групі гетерозиготи (ТС), так і - 16,41 [14,48 ; 

17,93] мкмоль/л групі гомозиготи (СС) за алелю С (р < 0,05). Проте не було 

достовірної відмінності між групами гетерозиготи (TC) та гомозиготи (СС) за 

алелю С (p > 0,05). 

На сьогодні поліморфізм T786C є найбільш вивченим щодо регулювання 

експресії гена NOS3. Визначено, що наявність алелі С у положенні -786 

промотору гена NOS3 призводить до зниження його експресії, і може бути 

чинником зменшення синтезу й вивільнення оксиду азоту і, як наслідок, 

порушень ендотеліальної функції у хворих на ІХС [246]. 

Одну з важливих ролей у ґенезі порушень серцевого ритму відіграє 

симпатоадреналова система. Рівень добової екскреції адреналіну в 1 групі склав 

8,65 [6,75 ;14,40] мкг/доб і був достовірно вище, як проти 6,80 [5,80 ; 

 7,70] мкг/доб у другій групі , так і проти 6,70 [5,80 ; 7,20] мкг/доб у 3 групі, 

(р < 0,05). Не було статистично значимої відмінності між групою хворих із 

постійною ФП і практично здоровими особами за даним показником (p > 0,05). 

Добова екскреція норадреналіну з сечею в першій групі склала 26,50 [23,10 ; 

32,50] мкг/доб і була достовірно вище на 16,2 % у порівняні з 2 групою, і на 

25,0 % у порівнянні з групою здорових осіб, де рівень цього показника склав 

24,20 [22,60 ;26,70] мкг/доб (р < 0,05). У хворих на ФП, як в першій групі так і в 

другій групі, рівень ДОФА був достовірно нижчим за значення 52,50 [51,00 ; 

54,70] мкг/доб у групі здорових осіб і склав відповідно 34,00 [29,50 ; 

40,15] мкг/доб та 39,70 [37,30 ; 42,70] мкг/доб (р < 0,05). Добовий рівень 

дофаміну в групі здорових осіб склав 320,00 [310,00 ; 350,00] мкг/доб та 

достовірно був вищим за рівень даного показника у групах хворих на ФП як у 

першій групі – 265,50 [240,00 ; 300,00] мкг/доб, так й у другій групі -  

285,00 [270,00 ; 310,00] мкг/доб на 17, % та 10,9 % відповідно (р < 0,05). 
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Гіперактивація симпатоадреналової системи чинить негативний вплив на 

стан серцево-судинної системи, викликаючи надмірну констрикцію вен і 

артеріол, надлишок катехоламінів значно підвищує потреби міокарда в кисні, 

створюючи кардіотоксичний ефект. У хворих з ІХС у поєднанні з 

гіпертонічною хворобою активація симпато-адреналової системи може 

відігравати ключову роль в ґенезі фібриляції передсердь шляхом посилення 

порушень автоматизму і тригерної активації в ураженому міокарді [247], [248]. 

Катехоламіни життєво важливі для електромеханічної функції серця 

завдяки регуляції внутрішньоклітинного Са2+ через активацію  

β-адренорецепторів. В передсерді людини катехоламіни можуть впливати на 

електрофізіологічні механізми ініціації та/або підтримки ФП. Вони створюють 

мембранні коливання потенціалу, характерні для деполяризації, збільшуючи 

струм внутрішньоклітинного Са2+ i, як наслідок, збільшують скорочувальну 

здатності міокарда підвищують автоматизм і частоту серцевих скорочень. 

Наслідки цього ефекту збільшують потреби міокарда в АТФ і споживання 

кисню. Однак високі рівні катехоламінів можуть бути аритмогенними, 

особливо у пацієнтів із супутніми захворюваннями, коли електрофізіологічне і 

структурне ремоделювання вже відбулося в міокарді [249]. 

Дослідження показали, що активація симпатоадреналової системи у 

хворих з пароксизмальною фібриляції передсердь тісно пов'язана, як з 

виникненням, так і підтримкою ФП. Це співвідноситься, як результатами нашої 

роботи, так і з даними інших досліджень, у яких показано, що високий рівень 

норадреналіну має зв'язок з ФП. Так у роботі K. Yoshida et al. серед пацієнтів з 

ФП визначалось підвищення рівня норадреналіну в плазмі крові [250, 251]. 

Клінічні дослідження вказують на важливу роль норадреналіну щодо ФП. 

Саме з підвищений рівня норадреналіну дослідники пов'язують збільшення 

ризику розвитку ФП. Так у роботі E.J. Anderson et al. збільшення норадреналіну 

у плазмі крові підвищувало нескоригований відносний ризик у 2 рази щодо ФП 

[252]. 
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Аналізували індекс об’єму ЛП (іЛП) та показники систолічної функції 

лівого шлуночка у обстежених пацієнтів. Найбільшим іЛП достовірно був у  

2 групі - 43,66 [40,98 ; 46,86] см3/м2, як проти значення 25,52 [23,07 ; 

27,98] см3/м2 1 групи, так і проти рівня 20,42 [19,03 ; 21,99] см3/м2 3 групи 

(р < 0,05). Порівняно зі значенням 20,42 [19,03 ; 21,99] см3/м2 даного показника 

у 3 групи, він був достовірно вище на 24,9 % у 1 групі (р < 0,05). Статистично 

значущих розбіжностей між групами хворих, за таким показником систолічної 

функції ЛШ, як кінцевий діастолічний об’єм не було (р > 0,05). Тоді, як проти 

значення 111,74 [105,44 ; 117,15] см3 цього показника у 3 групі, його рівень у  

1 і 2 другій групах був достовірно вище на 12,6 % та 14,6 % відповідно, 

(р < 0,05). 

Значення кінцевого систолічного об’єму у 1 групі хворих склав 

54,80 [41,12 ; 70,42] см3 проти 58,30 [52,54 ; 63,80] см3 у 2 групі і не мав 

достовірної розбіжності між даними групами (р > 0,05). Рівень КСО в 3 групі 

склав 37,26 [31,94 ; 40,34] см3, даний показник був достовірно вище на 47,1 % у 

1 групі і на 56,5 % у 2 групі (р < 0,05). 

Фракція викиду лівого шлуночка в основній групі і групі порівняння була 

збереженою (понад 50 %), але у порівнянні з контрольною групою достовірно 

була меншою, у 1 групі на 17,8 % й у 2 групі на 20,1 % проти значення  

67,52 [65,68 ; 69,64] % у групі практично здорових осіб (р < 0,05). Навіть при 

відсутності виражених ознак серцевої недостатності, це вказує на те, що 

відсутність «підкачки» за рахунок падіння скоротливості ЛП негативно впливає 

на фракцію викиду лівого шлуночка. 

Далі за стандартним протоколом УЗД серця проводили визначення 

показників ремоделювання лівого шлуночка. Після визначення ІММ ЛШ і ВТС 

ЛШ розрізняли типи геометрії ЛШ у хворих. Типи ремоделювання ЛШ у 

1 групі були наступними: нормальна модель ЛШ була виявлена у 25 (14,2 %), 

ексцентрична гіпертрофія ЛШ – 47 (26,7 %), концентрична гіпертрофія ЛШ – 

70 (39,8 %) і у 34 (19,3 %) концентричне ремоделювання ЛШ. У 2 групи типи 

ремоделювання ЛШ були наступними: з нормальною моделлю ЛШ пацієнтів не 
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було, із ексцентричною гіпертрофією ЛШ – 14 (40,0 %), із концентричною 

гіпертрофія ЛШ – 15 (42,9 %), із концентричним ремоделюванням ЛШ –  

6 (19,3 %). При порівнянні часток типів ремоделювання ЛШ не було виявлено 

достовірних розбіжностей (p > 0,05). Було виявлено, що в групі хворих з ФП, як 

з пароксизмальною, так і з постійною формами переважала концентрична 

гіпертрофія ЛШ у 37 (39,8 %) та 33 (42,9 %) осіб, відповідно. 

У роботі проаналізовано показники діастолічної функції ЛШ. 

Найбільшим показник E був у 2 групі - 0,81 [0,59 ; 0,88] м/с і достовірно 

переважав, як проти значення 0,66 [0,54 ; 0,75] м/с у 1 групі, так і - 0,65 [0,55 ; 

0,71] м/с у 3 групі (р < 0,05). Показник часу сповільнення раннього наповнення 

лівого шлуночка (DT), мав найбільше значення в 1 групі і достовірно його 

медіана була вище на 6,5 % у порівнянні з 3 групою - 197,00 [176,00 ; 

242,00] м/с проти  185,00 [158,00 ; 204,00] м/с відповідно, (р < 0,05). Показник 

DT не мав достовірних розбіжностей між 1 та 2 групами, (р > 0,05). 

Аналогічною була зміна показника IVRT. 

Швидкість руху мітрального кільця (е'), яка визначена за допомогою 

тканинного доплера, мала найменше значення в 2 групі і склала 0,072 [0,064 ; 

0,084] м/с і достовірно розрізнялась проти рівня 0,100 [0,100 ; 0,110] м/с 

у 3 групі (р < 0,05), але не мала достовірної розбіжності зі значенням  

0,080 [0,064 ; 0,095] м/с у 1 групі (р > 0,05). Найбільшим співвідношення E/е' 

було у 2 групі - 10,13 [8,06 ; 11,88] і достовірно відрізнялось, як проти значення 

7,95 [6,73 ; 9,16] у 1 групі, так і - 5,88 [5,39 ; 6,70] у 3 групі (р < 0,05). У 1 групі 

співвідношення E/е' склало - 7,95 [6,73 ; 9,16] й було достовірно більше 

на 35,2 % у порівнянні з 3 групою (р < 0,05). 

Оцінювали динаміку досліджуваних структурно-функціональних 

показників лівого шлуночка під впливом лікування. Рівень iЛП при скринінгу 

хворих на ФП у першій підгрупі був порівняний зі значенням другої підгрупи 

(p > 0,05). Через 6 місяців було виявлено статистично значуще зменшення на 

Δ1% = -1,88 % даного показника до 24,69 [22,37 ; 27,23] см3/м2 у першій 

підгрупі і Δ2% = -1,75 % до 25,12 [22,14 ; 28,19] см3/м2 у другій підгрупі. 
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Значення показника iЛП через 6 місяців комбінованої терапії, не мали 

статистично значимої відмінності між першою і другою підгрупою (p > 0,05). 

В обох підгрупах під час скринінгу показник ФВ ЛШ був порівняним між 

обома підгрупами лікування (p > 0,05). Під впливом терапії через 6 місяців у 

першій підгрупі цей показник достовірно збільшився з 55,95 [48,52 ; 61,78] % 

до 56,33 [48,62 ; 62,64] %, (p < 0,05) на Δ1% = 0,66 %. У другій підгрупі 

достовірно збільшився з 54,81 [49,52 ; 62,68] % до 55,29 [49,73 ; 63,13] %, 

(p < 0,05) на Δ2% = 0,65 %. Значення ФВ ЛШ через 6 місяців лікування не мали 

статистично значимої відмінності між підгрупами (p > 0,05). 

Показник індексу маси міокарда лівого шлуночка до початку лікування 

був порівняний між двома підгрупами спостереження й склав 114,86 [92,29 ; 

130,91] г/м2 у першій підгрупі проти 124,74 [99,14 ;139,97] г/м2 у другій 

підгрупі (p > 0,05). Зниження показника ІММЛШ було не достовірним, як у 

першій підгрупі Δ1% = -0,14 %, так і другій підгрупі Δ2% = -0,18 %, (p > 0,05). 

Значення даного показника через 6 місяців лікування були зіставними і склали 

113,63 [92,59 ; 132,71] г/м2 у підгрупі периндоприлу проти 123,62 [99,80 ; 

138,97] г/м2 у підгрупі лозартану (p > 0,05). 

Відносна товщина стінки лівого шлуночка при скринінгу була порівняна 

в підгрупах і становила 0,44 [0,40 ; 0,51] у підгрупі з периндоприлом проти 

0,43 [0,40 ; 0,48] у підгрупі з лозартаном, (p > 0,05). Зміна даного показника 

ремоделювання лівого шлуночка була не достовірною в обох підгрупах  

(p > 0,05). Значення ВТС ЛШ через 6 місяців лікування були зівставними і 

склали 0,44 [0,40 ; 0,51] у першій підгрупі проти 0,43 [0,40 ; 0,48] у другій 

підгрупі (p > 0,05). 

Показник E при скринінгу склав 0,69 [0,55 ; 0,81] м/с у першій підгрупі і 

був порівнян зі значенням 0,68 [0,57 ; 0,80] м/с другої підгрупи (p > 0,05). Не 

було виявлено достовірної зміни з 0,69 [0,55 ; 0,81] м/с до 0,68 [0,56 ; 0,81] м/с 

даного показника у першій підгрупі (p > 0,05). Тоді, як у другій підгрупі була 

статистично значуща зміна з 0,68 [0,57 ; 0,80] м/с до 0,67 [0,58 ; 0,82] м/с,  
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(p < 0,05). Показник E через 6 місяців не мав статистично значущої різниці між 

підгрупами лікування (p > 0,05). 

Показник DT був порівняний між двома підгрупами спостереження при 

скринінгу (p > 0,05). Через 6 місяців лікування відзначалося достовірне 

зниження даного показника на Δ1% = -1,33 % у першій підгрупі і на 

Δ2% = -1,41 % у другій. Статистично значущих відмінностей не виявлено між 

підгрупами за рівнем DT через 6 місяців лікування 176,00 146,00 ; 206,00] мс у 

підпідгрупі з периндоприлом проти 186,00 [162,00 ; 238,00] мс у підгрупі з 

лозартаном (p > 0,05). 

На початку спостереження показник IVRT був порівняний між обома 

підгрупами (p > 0,05). На тлі шестимісячної терапії було статистично значиме 

зниження цього показника на Δ1% = -1,41 % з 88,00 [76,00 ; 100,00] мс до 

87,00 [76,00 ; 98,00] мс у першій підгрупі (р < 0,05) і на Δ2% = -1,33 % з 

88,00 [76,00 ; 107,00] мс до 87,00 [78,00 ; 102,00] мс у другій підгрупі 

спостереження (р < 0,05). Статистично значущих відмінностей цього показника 

між підгрупами через 6 місяців не виявлено (p > 0,05). 

В обох підгрупах при скринінгу було порівняне значення показника e' у 

підгрупі периндоприлу і лозартану 0,082 [0,070 ; 0,100] м/с і 0,080 [0,070 ; 

0,100] м/с відповідно (p > 0,05). Підвищення даного показника через 6 місяців 

лікування відзначалося як у підгрупі периндоприлу Δ1% = 4,26 % так і в 

підгрупі лозартану Δ2% = 4,26 %. При цьому статистично значущої відмінності 

показника e' не було досягнуто між першою і другою підгрупами 0,084 [0,076 ; 

0,104] м/с проти 0,084 [0,076 ; 0,102] м/с відповідно (p > 0,05). 

Співвідношення E/e' в обох підгрупах до початку лікування були зіставні 

7,67 [6,07 ; 8,91] і 7,73 [6,20 ; 9,21], (p > 0,05). Під впливом лікування через  

6 місяців у першій підгрупі цей показник достовірно зменшився з 7,67 [6,07 ; 

8,91] до 7,28 [6,22 ; 8,48], (р < 0,05). У другій підгрупі достовірно зменшився з 

7,73 [6,20 ; 9,21] до 7,30 [6,17 ; 9,15], (р < 0,05). Через 6 місяців лікування 

значення співвідношення E/e' не мали статистично значущої різниці (p > 0,05). 

 



 

 

163 

Визначали предиктори та ризики рецидиву аритмії у хворих на 

пароксизмальну форму фібриляції передсердь на тлі ІХС у поєднанні з 

гіпертонічною хворобою. Після включення в дослідження 176 хворих на 

пароксизмальну ФП із ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною 

хворобою, 84 пацієнти з різних причин були не згодні на подальше 

спостереження протягом 6 місяців. Таким чином, у фармокологічній ланці 

дослідження взяли участь 92 пацієнти, які виконали програму дослідження 

повністю. За 6 місяців спостереження рецидив пароксизмальної ФП був 

зареєстрований у 24 пацієнтів. Смертельних результатів захворювання, 

випадків серцево-судинних ускладнень за період спостереження 

не зареєстровано. 

У підгрупі периндоприлу із 47 осіб - 15 пацієнтів мали рецидив аритмії та 

32 не мали, у підгрупі лозартану із 45 осіб - 9 пацієнтів мали рецидив аритмії та 

36 не мали. Відносний ризик щодо рецидиву аритмії при застосуванні хворими 

лозартану склав 0,627, ДІ RR 0,306-1,285, але значення ВР було недостовірним, 

оскільки 95 % ДІ ВР перетинав 1. Із алелльним геном С поліморфізму А1166С 

було 19 осіб у підгрупі периндоприлу, у підгрупі лозартану - 18 осіб із 

алелльним геном С, ВР щодо рецидиву аритмії склав 0,317, ДІ ВР 0,104-0,968. 

Встановлено, що генетичний поліморфізм А1166С може впливати на 

сприйнятливість до інгібітору АПФ та БРА. Комбінована терапія з включеним 

лозартану достовірно більш ефективна у пацієнтів з алельним геном С 

поліморфізму А1166С і знижує ризик рецидиву аритмії у цих хворих. 

За допомогою ROC-аналізу визначили цінність ангіотензину II в плазмі 

крові як предиктора рецидиву аритмії, розраховували при цьому площу під 

ROC-кривою (AUC) і її 95 % ДІ, чутливість і специфічність. Якісну модель 

(AUC = 0,69, 95 % ДІ AUC 0,58-0,78) мав рівень ангіотензину II при точці 

відсікання >827,78 пг/мл (чутливість 58,33 % та специфічність 76,47 %) щодо 

рецидиву аритмії у хворих на ФП. Достовірно (AUC = 0,60, 95 % ДІ AUC 0,49-

0,70) показник NO3 мав при точці поділу <10,78 мкмоль/л чутливість 62,50 % і 

специфічність 60,29 %. Результати проведеного ROC-аналізу показали 
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достовірно (AUC = 0,57, 95 % ДІ AUC 0,47-0,68) для NO2+NO3 чутливість 

склала 50,00 % і специфічність 66,18 % щодо розвитку рецидиву аритмії при 

точці поділу <17,76 мкмоль/л. За результатами логістичної регресії незалежним 

предиктором щодо розвитку рецидиву аритмії був рівень ангіотензину II 

більше 827,78 пг/мл. Використовуючи цю точку відсікання для ангиотензину II 

був визначений відносний ризик розвитку рецидиву аритмії для пацієнтів з 

ФП, який склав 2,53, 95% ДІ ВР 1,29-4,94. 

Для поліморфізмів А1166С гена AGTR1 і T174M гена AGT значення 

відносного ризику було недостовірним, оскільки 95% ДІ ВР перетинав 1. 

Досліджені поліморфізми не мають самостійного впливу на ризик рецидиву 

аритмії. При визначені ангіотензину II у носіїв алелі С поліморфізму А1166С 

розрахований відносний ризик рецидиву аритмії склав 2,95,  

95% ДІ ВР 1,21-7,20. 

Результати нашого дослідження показали відсутність самостійної ролі 

поліморфізмів генів RAAS T174M і А1166С у збільшення відносного ризику 

рецидиву пароксизмальної ФП. Це співвідноситься з результатами інших 

досліджень які показують, що поліморфні маркери дають низький абсолютний, 

і більш важливо вказати можливий стабільний фенотип. Асоціація ФП не може 

бути легко розкрита за допомогою одного локусу навіть при великому розмірі 

вибірки. Це узгоджується зі складним характером захворювання, і прояснює 

відносно не велику роль поліморфізму генів при серцево-судинних 

захворюваннях. За результатами роботи встановлено, що поліморфізм генів 

RAAS має кумулятивний вплив на фенотип захворювання [253], [254]. 

Отримані нами результати вказують на те, що ангіотензин II залучений в 

механізми рецидиву ФП. Це узгоджується з даними експериментальних і 

клінічних досліджень, що показують ряд потенційно проаритмічних ефектів 

ангіотензин-II. Таких, як звуження судин, збільшення серцевого 

постнавантаження, а також він сприяє гіпертрофії міокарда, що є також 

проаритмогенним фактором [255]. 
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Таким чином, доцільно проводити визначення ангіотензину II та 

генетичне тестування у хворих на ФП на фоні ІХС поєднаної з гіпертонічною 

хворобою. Ідентифікація поліморфізмів генів асоційованих з ФП, дозволить 

нам отримати додаткову інформацію про основі механізмів сприйнятливості до 

цього захворювання. У найближчі роки ми очікуємо, що додавання генетичного 

тестування буде сприяти подальшому вдосконаленню індивідуальних підходів 

до ведення пацієнтів з ФП. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення 

результатів щодо виявлення предикторів рецидиву ФП і запропонована 

оптимізація стратифікації ризику для пацієнтів з ІХС поєднаної з гіпертонічною 

хворобою, та вирішена актуальна задача кардіології - удосконалення програми 

лікування хворих з пароксизмальною формою фібриляції передсердь на 

підставі вивчення медіаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової і симпато-

адреналової систем та поліморфізмів їх генів, показників ендотеліальної 

функції та внутрішньосерцевої гемодинаміки. 

1. Виявлено, що клінічною особливістю хворих з пароксизмальною ФП 

було більш часта скарга на серцебиття серед 77,27 % проти 60,00 % серед 

пацієнтів з постійною формою аритмії, (p < 0,05). Серед інших симптомів 

виявлено ангінозний біль – 9,66 %, головний біль – 12,50 %, перебої в роботі 

серця – 68,18 %, задишка - 48,86 %. Зазначені симптоми відповідали класам 

тяжкості симптомів EHRA у 60 (31,4 %) хворих ІІа класу, 50 (28,4 %) –  

ІІb класу і 66 (37,5 %) пацієнтів були з ІІІ класом EHRA. Найменшим значення 

NO2+NO3 достовірно було у підгрупі III класу EHRA 16,28 [14,06 ; 

17,81] мкмоль/л проти 17,76 [15,89 ; 20,72] мкмоль/л та 20,92 [17,65 ;  

25,34] мкмоль/л, досягався статистично значимий рівень розбіжності між 

підгрупами (p < 0,05). Це свідчить про те, що ендотеліальна дисфункція 

впливає на розвиток більш тяжкої симптоматики при пароксизмальній 

фібриляції передсердь. 

2. У хворих з пароксизмальною формою фібриляції передсердь із 

ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою після 

кардіоверсії рецидив ФП визначається дисфункцією ендотелію за зниженням 

метаболітів оксиду азота, яка погіршується достовірно у пацієнтів при 

наявності С алеля поліморфізму T786C гену NOS3. Проведений кореляційний 

аналіз виявив зворотню залежність між рівнем суми NO2+NO3 і  
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ангіотензином II (R = -0,30, p < 0,05), що свідчить про зв'язок РААС з 

ендотеліальною функцією. 

3. Встановлено, що індекс об’єму лівого передсердя при пароксизмальній 

ФП достовірно був меншим, ніж при постійній ФП і становив 25,52 [23,07 ;  

27,98] см3/м2  проти  43,66 [40,98 ; 46,86] см3/м2 (р < 0,05) відповідно. Значення 

ФВ ЛШ було нищим у підгрупі III класу EHRA у порівнянні з підгрупою ІІа 

класу EHRA і склало 53,00 [48,83 ; 57,04] % проти 57,94 [54,90 ; 63,75] %  

(р < 0,05) відповідно, однак у порівнянні з підгрупою ІІb класу EHRA 

статистично значимий рівень не був досягнутий (p > 0,05). Виявлено, що в 

групі хворих з ФП, як з пароксизмальною, так і з постійною формами 

переважала концентрична гіпертрофія ЛШ у 37 (39,8 %) та 33 (42,9 %) осіб, 

відповідно. 

4. Комбінована терапія, з включенням ІАПФ чи БРА покращує показники 

внутрішньосерцевої гемодинаміки і має зіставний вплив на рецидиви 

пароксизмальної ФП за період спостереження 6 місяців. Комбінована терапія з 

включенням лозартану достовірно більш ефективна у пацієнтів з алельним 

геном С поліморфізму А1166С і знижує ризик рецидиву аритмії на 0,32, 

95 ДІ ВР 0,104-0,968. 

5. До незалежних предикторів, за результатами мультиваріантного 

аналізу логістичної регресії, нами віднесено ангіотензин II, рівень якого вище 

827,78 пг/мл, збільшує відносний ризик рецидиву аритмії в 2,53 рази. При 

поєднанні з алельним геном С поліморфізму А1166С збільшується відносний 

ризик у 2,95 рази рецидиву фібриляції передсердь у хворих з ІХС поєднаної з 

гіпертонічною хворобою. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Після відновлення синусового ритму у пацієнтів з пароксизмальною 

формою фібриляції передсердь із ішемічною хворобою серця у поєднанні з 

гіпертонічною хворобою усім хворим необхідно провести ехокардіографію. 

При рецидивуванні фібриляції передсердь у пацієнтів з нормальним об’ємом 

лівого передсердя доцільно з метою діагностики особливостей та підвищення 

точності прогнозування перебігу аритмії проводити комплексне обстеження 

пацієнтів, яке включає визначення рівня ангіотензину II та поліморфізму 

А1166С гена рецептора першого типу до ангіотензину ІІ, при рівні ангіотензину 

II вище 827,78 пг/мл у поєднанні з алельним геном С збільшується ризик 

рецидиву фібриляції передсердь. 

2. Хворим з пароксизмальною формою фібриляції передсердь із 

ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою при 

визначені алельного гена С поліморфізму А1166С гена рецептора першого 

типу до ангіотензину ІІ доцільно тривале застосування лозартан у добовій дозі 

не меньше 50 мг, який знижує ризик рецидиву аритмії. 
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ДОДАТОК Б 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 
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