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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Ішемічна хвороба серця (ІХС) та її гострі форми 

впродовж багатьох десятиліть займають перше місце серед причин смертності 

дорослого населення у світі. Донедавна гендерні особливості ІХС залишалися 

недооціненими, тому сучасні знання про перебіг і принципи лікування різних форм 

ІХС переважно базуються на результатах досліджень, у яких більшість (до 70-85 %) 

становили чоловіки. За даними експертів American Heart Association (AHA, 2016) 

серцево-судинна (СС) захворюваність і смертність внаслідок ІХС серед жінок за 

останні 20 років зросла, в той час як у чоловіків відмічається поступове зниження 

рівнів цих показників. У жінок частіше, ніж у чоловіків гострі форми ІХС 

представлені розвитком гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST 

(ГКСбелST): гострим інфарктом міокарда без елевації сегмента ST (ГІМбелST) та 

нестабільною стенокардією (НС). Пік гострих коронарних подій у жінок приблизно 

на 10-15 років пізніший, ніж у чоловіків, хоча темпи атерогенезу і ризик розвитку 

ГКС істотно вищі, особливо за умови втрати естроген-прогестеронового фону з 

настанням менопаузи (Катеренчук І.П., 2016; Mehta L. et al., 2016). 

Протягом останніх десятиліть парадигма поглядів на ризик виникнення 

кардіоваскулярних катастроф у жінок змінилась. Згідно сучасних уявлень, 

збільшення частоти розвитку гострих форм ІХС серед жінок середнього і молодого 

віку відбувається внаслідок істотного зростання серед них поширеності й виразності 

найбільш вагомих факторів ризику (артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпідемія, 

куріння, ожиріння тощо), що сприяє ранньому виснаженню ендокринної функції 

жіночих статевих залоз (Claassen M. et al., 2012). 

Важливою проблемою сучасної практичної медицини є особливості розвитку 

і перебігу ГКС у жінок, оскільки серед них він значно частіше виникає на ґрунті 

неоклюзивного коронаросклерозу (MINOCA) (Bellasi A. et al., 2007), нерідко 

супроводжується нетиповою симптоматикою, що ускладнює його діагностику і 

потребує особливих підходів до лікування. Згідно даних реєстру GRACE типовий 

біль за грудиною при інфаркті міокарда (ІМ), який вважається одним з основних 

симптомів для більшості хворих, у жінок реєструється значно рідше. Дослідження 

GENESIS-PRAXY та NRMI продемонстрували домінування атипової симптоматики 

у 20-50 % з них, що знижує шанси своєчасного початку відповідного лікування 

(Canto J.G. et al., 2012). Труднощі діагностики та нижча ефективність 

медикаментозних та/або інтервенційних методів лікування збільшують ризик 

ускладнень та погіршують найближчий і віддалений прогноз у жінок з ІХС (Іванов 

В.П., 2017). За результатами 5-річного дослідження, проведеного в Ґлазго 

(Шотландія, 1985-1991 рр.), госпітальна смертність від ГІМ у жінок на 14,0 % вища, 

ніж у чоловіків, що пов’язується з тяжчим анамнезом коронарного захворювання, 

труднощами діагностики, ускладненим перебігом ГІМ (шок, серцева недостатність) 

та високою ймовірністю розвитку повторних коронарних подій. 

Високий рівень захворюваності, інвалідності та смертності жінок внаслідок 

ГКСбелST зумовлюють необхідність подальшого глибокого вивчення впливу 

порушень балансу статевих гормонів на показники метаболічного статусу, 

системного запалення, ендотеліальної функції, стан коронарного кровообігу та 
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перебіг ГКСбелST, що становить одне з актуальних завдань сучасної 

фундаментальної і практичної медицини. Остаточно нез’ясовані та потребують 

ретельного вивчення відповідні підходи до лікування в госпітальний період, 

особливо за наявності неоклюзивних змін в коронарних артеріях (КА) та порушень 

мікроциркуляції у жінок з ГКСбелST, з метою покращення прогнозу та якості 

життя. 

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

робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри сімейної  

медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького «Особливості механізмів розвитку та 

клінічного перебігу гострих і хронічних форм ІХС у залежності від факторів 

ризику» (номер державної реєстрації 0110U000124) і «Вплив факторів ризику та 

інвазивних методів лікування на перебіг гострих і хронічних форм ІХС» (номер 

державної реєстрації 0116U004512), співвиконавцем яких є дисертант. 

Мета дослідження: Покращити діагностику та лікування ГКСбелST у жінок 

з пери- та постменопаузальним типом гормонального балансу на основі детального 

вивчення клінічного перебігу, показників ліпідного та вуглеводного обміну, 

системного запалення, регуляції АТ, маркерів ендотеліальної дисфункції та даних 

конарографії, їх взаємозв’язків, залежно від рівнів жіночих статевих гормонів.  

Завдання дослідження: 

1. Провести багатофакторний аналіз предикторів ризику ГКСбелST та 

показників метаболічного статусу жінок, залежно від балансу статевих гормонів. 

2. З’ясувати стан ендотеліальної функції, показників перекисного 

окиснення ліпідів (ПОЛ) і маркерів запалення у пери- та постменопаузальних жінок 

з ГКСбелST, залежно від гормонального статусу. 

3. Проаналізувати особливості клінічного перебігу ГКСбелST та регуляції 

АТ у жінок, залежно від балансу статевих гормонів. 

4. Дослідити стан епікардіального вінцевого кровообігу та коронарної 

мікроциркуляції у жінок з ГКСбелST, залежно від їх гормонального статусу. 

5. Встановити взаємозв’язки між показниками метаболічного статусу, 

системного запалення, ендотеліальної дисфункції, стану коронарного кровообігу та 

їх прогностичне значення у жінок з ГКСбелST, залежно від типу гормонального 

балансу. 

6. Вивчити ефективність цитопротекторної терапії в комплексі лікування 

ГКСбелST у жінок з пери- та постменопаузальним типом гормонального статусу. 

Об’єкт дослідження: ГІМбелST, НС у жінок пери- та постменопаузального 

періоду. 

Предмет дослідження: клініко-анамнестичні дані, метаболічний та 

гормональний статус, ендотеліальна функція, ПОЛ, системне запалення, показники 

добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ), характер ураження коронарних 

артерій при ГКСбелST у пери- та постменопаузальних жінок. 

Методи дослідження: клінічні, лабораторні (стан ліпідного та вуглеводного 

обмінів, ПОЛ (церулоплазмін (ЦП), малоновий диальдегід (МДА)); 

спектрофотометричний – глікозильований гемоглобін (HbA1c); імуноферментний – 

естрадіол, фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), лютеїнізуючий гормон (ЛГ),  
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С-реактивний протеїн (СРП), ендотеліальна NO-синтаза (eNOS), ендотелін-1 (ET-1); 

інструментальні (ЕКГ, ДМАТ, коронароангіографія (КАГ)); статистичний аналіз із 

застосуванням сучасних пакетів прикладних програм Microsoft Excel 2016 і  

Statistica 10. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розширені наукові уявлення 

щодо предикторів розвитку ГКСбелST у жінок. Встановлено, що в осіб з 

естрогенодефіцитом домінують тяжчі проатерогенні метаболічні зміни 

(гіперхолестеринемія, гіперурикемія, виражене вісцеральне ожиріння), у той час, як 

у жінок з відносно збереженим гормональним фоном виявляють одночасно більше 

п’яти факторів ризику (ФР), серед яких превалюють куріння, професійно шкідливі 

умови праці, цукровий діабет (ЦД) та зниження концентрації холестерину 

ліпопротеїнів високої густини (ХС ЛПВГ) у поєднанні з вищою активністю 

системного запалення, ПОЛ та ендотеліальної дисфункції. Уточнено взаємозв’язки 

між основними ФР, залежно від балансу статевих гормонів, визначено їх 

прогностичне значення у розвитку ГКСбелST та його ускладнень. 

Доповнено наукові дані щодо характеру перебігу ГКСбелST у жінок, залежно 

від балансу статевих гормонів. В осіб з ознаками естрогенодефіциту виявлено 

вищий ризик розвитку гострої серцевої недостатності (Killip II-III), у жінок з 

відносно збереженим гормональним балансом – частіші порушення ритму і 

провідності серця, атипову симптоматику та запізнілу госпіталізацію. 

Розширені наукові дані щодо поширеності порушень коронарної 

мікроциркуляції при КАГ у жінок з ГКСбелST, залежно від гормонального фону. В 

осіб з відносно збереженим балансом статевих гормонів вони виявлялись достовірно 

частіше, що супроводжувалось істотним збільшенням часу вивільнення контрасту та 

часу заповнення коронарного синуса (CSFT) при одночасно вищій активності 

системного запалення. 

Отримано нові наукові дані, що підкреслюють взаємозв’язок гіпоестрогенії з 

важчими атеросклеротичними та деструктивними змінами коронарних артерій, що 

виявлялось достовірно нижчими рівнями індексу виразкування (UI). 

Розроблено метод оптимізації комплексу медикаментозної терапії шляхом 

додаткового призначення комбінації мельдонію дигідрату (180 мг) та γ-

бутиробетаїну (γ-ББ) дигідрату (60 мг), що пришвидшувало процеси відновлення 

функції ендотелію, знижувало активність системного запалення, ПОЛ, рівні 

основних показників ДМАТ, частоту ускладнень і тривалість госпіталізації. 

Практичне значення одержаних результатів. З’ясування в комплексі із 

загальноприйнятими критеріями СС-ризику балансу жіночих статевих гормонів, 

рівнів циркулюючих маркерів ендотеліальної дисфункції (eNOS, ЕТ-1), запалення 

(СРП), індексу вісцерального ожиріння (ІВО), CSFT та UI при КАГ дозволяє 

покращити прогнозування несприятливого перебігу ГКСбелST. Використання в 

комплексі обстеження жінок з ГКСбелST методу ДМАТ, поряд з визначенням 

ендотеліальної функції, дає можливість виявляти осіб з вираженою стресовою 

реактивністю судин та ендотеліальною дисфункцією (особливо на фоні відсутності 

обструктивних змін КА), для подальшої їх корекції лікарськими засобами з 

ендотеліоцитопротективною дією. Визначення при КАГ таких показників, як CSFT 

та UI, сприяє покращенню точності діагностики структурних та функціональних 
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змін в КА жінок з ГКСбелST, дозволяє верифікувати тип ІМ та обрати відповідну 

тактику лікування. Запропонований метод оптимізації схеми фармакотерапії 

додатковим призначенням комбінації мельдонію дигідрату та γ-ББ дигідрату 

дозволяє покращувати перебіг ГКСбелST у жінок, знижувати частоту і важкість 

ускладнень, а також скорочувати тривалість госпітального лікування. 

Результати дослідження впроваджені в практичну діяльність кардіологічного 

відділення для хворих на інфаркт міокарда КМКЛШМД м. Львова, кардіологічного 

відділення КМКЛШМД м. Львова, інфарктного та кардіологічного відділеннь 8 

міської клінічної лікарні (МКЛ) м. Львова, поліклінічного і терапевтичного 

відділень 4 МКЛ м. Львова, поліклінічного та кардіологічного відділень Самбірської 

центральної районної лікарні (ЦРЛ), терапевтичного та поліклінічного відділень 

Пустомитівської ЦРЛ, терапевтичного відділення комунального підприємства 

Самбірської районної ради «Рудківська лікарня планового лікування». Результати 

дослідження впроваджені в навчальний процес кафедри внутрішньої медицини №2, 

кафедри терапії №1 та медичної діагностики ФПДО ЛНМУ імені Данила 

Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Спільно з науковим керівником визначені 

основні напрямки, мета і завдання дослідження, здійснено розробку теоретичних і 

практичних положень дисертаційної роботи. Автором особисто проведено патентно-

інформаційний пошук та аналіз наукової літератури за темою дисертації. Виконано 

підбір тематичних хворих, клінічне обстеження жінок з ГКСбелST, а також 

лікування й спостереження за пацієнтками. Дисертант брав участь та самостійно 

виконував коронарографічне обстеження. Дисертантом особисто проведено 

статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі розділи дисертації, 

сформульовані висновки і практичні рекомендації. Самостійно здійснено підготовку 

матеріалів до друку, оформлення друкованих праць і публікацій. У наукових працях, 

опублікованих за темою дисертації у співавторстві, дисертантові належить огляд 

літератури, підбір та обстеження пацієнтів, аналіз отриманих результатів, їх 

інтерпретація, підготовка публікацій до друку. 

Права співавторів публікацій порушені не були, конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на ХIV, 

XV, XVII, XVIII Національних конґресах кардіологів України (Київ, 2013, 2014, 

2016, 2017); науково-практичній конференції «Проблемні питання педіатричної 

допомоги в практиці сімейного лікаря в умовах реформування охорони здоров’я. 

Профілактика, лікування та реабілітація в практиці сімейного лікаря» (Львів, 2015); 

X ювілейній південноукраїнській науково-практичній конференції (Одеса, 2015); 

Європейському конгресі «EuroPRevent 2015» (Лісабон, Португалія, 2015); науково-

практичній конференції інтернів «Проблемні питання медицини невідкладних 

станів» (Львів, 2016); V міжнародному конґресі «Профілактика. Антиейджинг. 

Україна» (Львів, 2016); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Медицина, фармація, здоров’я – 2017» (Карлові Вари-Київ, 2017). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 30 наукових праць, 

у тому числі 11 статей у фахових наукових виданнях України, 3 статті у 
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закордонних періодичних виданнях, 16 тез доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій, з яких 3 у закордонних виданнях). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, чотирьох 

розділів з результатами власного дослідження, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів, висновків і практичних рекомендацій, переліку використаних джерел, 

додатків. Текст дисертаційної роботи викладено на 217 сторінках (основний текст 

подано на 134 сторінках), містить 25 рисунків, 30 таблиць. Перелік використаних 

джерел включає 268 посилань, з них 74 кирилицею та 194 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Робота виконана на кафедрі сімейної 

медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Клінічну частину роботи та набір матеріалу 

здійснювали на базі кардіологічного відділення та кардіологічного відділення для 

хворих на ГІМ комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги 

(КМКЛШМД) м. Львова. Інвазивне обстеження коронарних артерій проводили у 

відділенні інтервенційної радіології КМКЛШМД м. Львова. 

Для вирішення поставлених завдань було обстежено 157 жінок пери- та 

постменопаузального періоду віком 35-72 років (середній вік 56,54±0,87 років). З 

них 112 хворих осіб (І група) віком 35-72 років (середній вік 57,32±0,99 років), які 

були госпіталізовані в інфарктне та кардіологічне відділення КМКЛШМД м. Львова 

з приводу ГКСбелST в період 2012 – 2015 рр. Діагноз ГКСбелST верифіковано на 

підставі клініко-анамнестичних даних, результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень згідно рекомендацій робочої групи ESC з лікування 

ГКС без стійкої елевації сегмента ST (2014), національних рекомендацій і 

Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги «Гострий коронарний 

синдром без елевації сегмента ST (екстренна, первинна, вторинна (спеціалізована) 

медична допомога)» (2015) та наказу МОЗ України від 03.03.2016 № 164 «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST». 

Групу порівняння (ІІ група) склали 45 практично здорових жінок пери- та 

постменопаузального періоду у віці 35-71 років (середній вік 54,42±1,89 років). 

Основними критеріями відбору хворих з ГКСбелST та практично здорових 

жінок у дослідження були клінічні ознаки пери- та постменопаузи (затримка, 

відсутність чи порушення менструального циклу; порушення балансу жіночих 

статевих гормонів, нейровегетативні прояви перименопаузи (вазомоторні, 

метаболічні та психоемоційні), верифіковані за індексом менопаузи Купермана в 

модифікації Є.В. Уварової (ММІ), більше 12 балів. У всіх обстежених жінок 

визначали рівні статевих гормонів (естрадіолу, ФСГ та ЛГ) з метою верифікації типу 

гормонального статусу для подальшого розподілу у підгрупи. Підгрупу ІА склали 64 

пацієнтки з ГКСбелST 39-72 років (середній вік 60,77±1,16 років), ІІА – 26 

практично здорових жінок 42-71 років (середній вік 58,64±2,18 років) з 

гормональними ознаками постменопаузи, у яких констатували ознаки гіпоестрогенії 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160303_0164.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160303_0164.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160303_0164.html
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та значного виснаження функції статевих залоз: рівень естрадіолу в крові ≤21,79 

пг/мл, індекс співвідношення ЛГ/ФСГ≤1. У ІБ підгрупу увійшли 48 пацієнток з 

ГКСбелST у віці 35-65 років (середній вік 52,29±1,63 років), ІІБ – 19 практично 

здорових жінок 35-64 років (середній вік 49,84±1,84 років) з відносно збереженим 

гормональним фоном (естрадіол крові >21,79 пг/мл, індекс співвідношення 

ЛГ/ФСГ>1), що верифікувалося, як стан перименопаузи. 

У жінок обох груп проведено детальний збір анамнезу щодо основних 

факторів ризику ІХС. Програма обстеження включала широкий комплекс 

загальноприйнятих методів дослідження хворих на ГКСбелST. Аналізували 

анамнестичні дані та основні клінічні характеристики пацієнток на момент 

госпіталізації. Детально з’ясовували характер больового синдрому та інших скарг, 

супутню патологію, спосіб життя, спадковість, шкідливі звички, професію, 

пов’язану з контактом із ксенобіотиками (органічними сполуками, 

тетраетилсвинцем, важкими металами, лаками, фарбами тощо). Розраховували 

індекс маси тіла (кг/м²), вимірювали обвід талії, стегон та їх співвідношення, 

обчислювали ІВО за формулою M. Аmato et al. (2010). Проводили стратифікацію 

ризику шляхом обчислення індексу GRACE за допомогою стандартного 

калькулятора. 

В дослідження не включали жінок з перенесеним в анамнезі аорто-

коронарним шунтуванням чи ендоваскулярним коронарним втручанням, злоякісною 

АГ, важкою СН (III-IV ФК за NYHA), вадами серця, постійною формою фібриляції 

передсердь, декомпенсованим ЦД, тяжкими захворюваннями печінки, нирок та 

органів кровотворення, важкими формами захворювань легень, а також жінок з 

верифікованими онкологічними захворюваннями. 

Баланс жіночих статевих гормонів оцінювали шляхом визначення рівнів 

естрадіолу, ФСГ, ЛГ та обчислення співвідношення ЛГ/ФСГ. Використовували 

набір Estradiol ELISA (Німеччина) для імуноферментного кількісного визначення 

естрадіолу у сироватці (плазмі) крові людини. ФСГ та ЛГ гіпофізу визначали за 

допомогою наборів реагентів «ФСГ-ІФА» та «ЛГ-ІФА» (Росія), призначених для 

кількісного визначення концентрації цих гормонів у сироватці (плазмі) крові 

методом твердофазного імуноферментного аналізу. Стан ліпідного обміну 

оцінювали шляхом визначення рівнів загального холестерину (ЗХС), холестерину 

ліпопротеїдів низької густини (ХС ЛПНГ), холестерину ліпопротеїнів дуже низької 

густини (ХС ЛПДНГ), ХС ЛПВГ, тригліцеридів (ТГ). Рівень ЗХС визначали за 

методом C.C. Allain et al. (1974), в модифікації фірми Labsystems (Фінляндія). Вміст 

ХС ЛПНГ розраховували за формулою Фрідвальда (ХС ЛПНГ=ЗХС-(ХС 

ЛПВГ+ТГ/2,2). Визначення ТГ проводили методом окиснення гліцерину до 

формальдегіду (Fletcher M.J., 1968, в модифікації фірми Lachema (Чехія)). Оцінку 

стану вуглеводного обміну здійснювали шляхом визначення рівня глікемії натще 

(ммоль/л) та HbA1c (%) методом K.H. Gabbay et al. (1979), з використанням 

стандартних наборів реактивів фірми Lachema (Чехія). Спектрофотометричним 

методом визначали вміст у крові сечової кислоти (СК) за Marimont, London (1965) у 

модифікації А.М. Горячковського при довжині хвилі 289 нм. Активність системного 

запалення досліджували шляхом визначення рівнів СРП та загального фібриногену 

(ФГ). СРП у сироватці крові досліджували високочутливим імунотурбідиметричним 
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методом на мікроаналізаторі ФП-901 (Фінляндія) за допомогою набору реагентів 

фірми «PLIVA-Lachema Diagnostika» (Чехія). ФГ визначали за методом Р.А. 

Рутберга (1961). МДА визначали в реакції з тіобарбітуровою кислотою за методом 

О.М. Коробейнікової, рівень ЦП - методом Ревіна в модифікації С.В. Бестужева і 

В.Г. Колба (1982). Показники ендотеліальної функції вивчали за допомогою 

визначення у сироватці крові рівнів ЕТ-1 та eNOS. ЕТ-1 визначали за допомогою 

стандартних реактивів фірми Cloud-Clone Corp (США), активність eNOS - реактивів 

компанії WUHAN EIAAB SCIENCE CO., Ltd (Китай). Принципи методу 

ґрунтуються на імуноферментній технології із застосуванням спектрофотометрії при 

довжині хвилі 450 нм. 

Усім пацієнткам проводили стандартну ЕКГ з реєстрацією 12 основних 

відведень за допомогою триканального електрокардіографа Fukuda Denshi 

«CARDIOMAX FX 326U» (Японія). ДМАТ здійснювали за допомогою 

осцилометричного апарату ВАТ41-1 (Україна, Київ) з плечовою манжеткою. 

Моніторування артеріального тиску (АТ) тривало впродовж 24 годин. Інтервал між 

вимірами АТ в денний час (6:00- 21:59) складав 15 хвилин, а в нічний (22:00-5:59) – 

30 хвилин. Аналізувались наступні показники: середньодобовий, середньоденний, 

середньонічний систолічний АТ (САТ), діастолічний АТ (ДАТ) та пульсовий АТ 

(ПАТ); максимальні та мінімальні значення АТ за вказані проміжки часу; ступінь 

нічного зниження АТ за добовим індексом (ДІ); індекс часу (ІЧ); величина 

наростання (ВН); варіабельність (ВАР) окремо для нічного та денного періодів. 

Для оцінки стану коронарних артерій пацієнтам проводилась селективна 

КАГ з допомогою ангіокомплексу Axiom Artis компанії Siemens (Model No 

10144179) (Німеччина). Вивчали тип коронарного кровообігу, характер, локалізацію 

та ступінь уражень коронарних артерій, особливості мікроваскулярного та 

колатерального кровотоку. Визначали також час заповнення коронарного синуса 

(CSFT) за допомогою секундоміра програми ангіографа з метою оцінки розладів 

мікроциркуляції (Haridasan V. et al., 2013), за допомогою програми кількісного та 

якісного аналізу ангіографа (Quantitative coronarography analysis) - ступінь 

виразкування атеросклеротичних бляшок шляхом розрахунку UI (од.) за формулою 

R.F. Wilson et al.: UI=L1/L2, де L1 – ширина просвіту артерії в місці найменшого 

звуження у межах аналізованого стенозу, L2 – максимальна ширина просвіту в 

межах цього ж сегменту. Його величина обернено пропорційна ступеню 

виразкування атероми. 

У розділ, присвячений вивченню ефективності способу оптимізації 

медикаментозного лікування включено 81 пацієнтку з ГКСбелST пери- та 

постменопаузального періоду віком 39-69 років (середній вік 54,78±1,88 років), які 

були розподілені у дві групи, залежно від призначеної додатково цитопротекторної 

терапії. Групу 1 (n=29) складали пацієнтки (48,3 % ІА та 51,7 % ІБ), яким до 

оптимальної медикаментозної терапії (ОМТ) додавали фіксовану комбінацію γ-ББ 

дигідрату (60 мг) і мельдонію дигідрату (180 мг) по 2 капсули 2 рази на добу; групу 

2 (n=52) – хворі на ГКСбелST жінки (53,8 % ІА та 46,2 % ІБ), які отримували лише 

стандартний комплекс лікування. В динаміці спостереження у жінок визначали рівні 

ДМАТ, циркулюючих маркерів ендотеліальної дисфункції, системного запалення та 
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Примітка:* - р<0,05, ** - р<0,01 – різниця між показниками підгруп ІА та ІБ 

ПОЛ, основних показників ліпідного та вуглеводного обміну, статевих гормонів 

(естрадіолу, ФСГ та ЛГ). 

Для статистичного аналізу отриманих результатів застосовували програми 

Microsoft Excel 2016 і Statistica 10. Визначено, що усі параметри мали гаусівський 

розподіл, тому отримані результати наведені у вигляді середніх арифметичних 

показників та їх похибок (M±m). Для порівняння показників між підгрупами 

застосовували параметричний критерій Стьюдента. Достовірною вважалася різниця 

при p<0,05. Для виявлення та оцінки взаємозв’язків між кількісними показниками 

проводили кореляційний аналіз методом лінійної кореляції Пірсона (r-Pearson) з 

визначенням достовірності. Для побудови прогностичної моделі ймовірності 

захворювання чи несприятливого перебігу ГКСбелST застосовано метод логістичної 

регресії. Для порівняння величини впливу чинників ризику в основній групі з 

контрольною обчислювався показник відношення шансів (Odds Ratio, OR). При 

проектуванні результатів на генеральну сукупність розраховували 95 % довірчий 

інтервал (СІ). Для визначення багатофакторного впливу на розвиток та перебіг 

ГКСбелST застосовували багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз за 

допомогою комп’ютерної програми статистичного аналізу Statistica 10 з 

використанням коефіцієнта множинної кореляції (R). Перевірку статистичної 

значущості отриманих результатів проводили за критерієм Фішера (F). 

Результати дослідження і їх обговорення. Порівняно з практично 

здоровими жінками аналогічного гормонального статусу, серед хворих на 

ГКСбелST осіб спостерігається достовірно гірший проатерогенний метаболічний 

статус та достовірно більша частка осіб з такими факторами ризику, як АГ, 

дисліпідемія (в 4,1-4,7 рази), абдомінальне ожиріння, ЦД, професійно шкідлива 

праця (в 4,6-8,5 рази), куріння (в 2,4-3,4 рази) і спадкова схильність ( в 1,9-2,4 рази) 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Поширеність основних факторів ризику ГКСбелST у жінок, залежно від 

гормонального статусу 

 

В підгрупі пацієнток з ознаками естрогенодефіциту (ІА) серед факторів 

ризику достовірно домінують АГ (82,81±4,72 % (ІА) проти 62,50±6,99 % (ІБ)), 

абдомінальне (вісцеральне) ожиріння з достовірно вищими рівнями ІВО (4,74±0,51 
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од. (ІА) проти 3,75±0,51 од. (ІБ)) і дисліпідемія з переважним зростанням вмісту 

проатерогенних фракцій ліпідів (гіперхолестеринемія (95,31±2,46 % (ІА) проти 

75,00±6,25 % (ІБ)), гіпертригліцеридемія (73,43±6,05 % (ІА) проти 45,83±8,19 % (ІБ)) 

та гіперурикемія (65,63±5,94 % (ІА) проти 35,42±6,90 % (ІБ)).  

Натомість, у хворих на ГКСбелST з відносно збереженим гормональним 

фоном (ІБ) достовірно частіше реєструють одночасно більше п’яти ФР, серед яких 

превалюють куріння (54,16±7,19 % (ІБ) проти 37,50±6,05 % (ІА)), робота в 

професійно шкідливих умовах (89,58±4,41 % (ІБ) проти 53,13±6,24 % (ІА)), ЦД 

(31,25±5,15 % (ІБ) проти 18,75±4,88 % (ІА)) і дисліпідемія з переважним зниженням 

рівнів ХС ЛПВГ<1,2 ммоль/л (52,08±7,21 % (ІБ) проти 37,50±6,05 % (ІА)). 

У хворих на ГКСбелST жінок з гіпоестрогенією реєструються достовірно 

вищі середні рівні (ммоль/л) ЗХС (7,00±0,22 (ІА) проти 5,48±0,20 (ІБ)), ХС ЛПНГ 

(4,50±0,21 (ІА) проти 3,44±0,24 (ІБ)), ХС ЛПДНГ (1,19±0,08 (ІА) проти 0,94±0,07 

(ІБ)), ТГ (2,60±0,18 (ІА) проти 2,04±0,09 (ІБ)) і СК (0,29±0,01 (ІА) проти 0,25±0,01 

(ІБ)). У жінок з відносно збереженим естрогеновим фоном – достовірно вищий 

рівень HbA1c (%) (6,53±0,15 (ІБ) проти 6,19±0,13 (ІА)) та нижчі концентрації 

(ммоль/л) в крові ХС ЛПВГ  (1,04±0,03 (ІБ) проти 1,16±0,05 (ІА)). 

Порівняно зі здоровими жінками у хворих на ГКСбелST жінок встановлено 

істотно вищу активність системного запалення, ПОЛ та ендотеліальної дисфункції. 

Водночас, виразність цих змін виявилась достовірно вищою серед пацієнток із 

збереженим гормональним фоном, порівняно з хворими із ознаками 

естрогенодефіциту: СРП (мг/л) (6,40±0,03 (ІБ) проти 5,17±0,44 (ІА)), ФГ (г/л) 

(5,57±0,16 (ІБ) проти 5,04±0,20 (ІА)), МДА (нмоль/мг) (0,68±0,01 (ІБ) проти 

0,63±0,02 (ІА)), ЦП (мг/л. год) (417,76±8,04 (ІБ) проти 401,66±8,86 (ІА)), ЕТ-1 

(пг/мл) (16,64±0,64 (ІБ) проти 13,49±0,78 (ІА)), eNOS (пг/мл) (178,19±9,02 (ІБ) проти 

202,87±9,28 (ІА)). 

Проведено аналіз ризиків розвитку ГКСбелST за окремими факторами. 

Встановлено, що, незалежно від гормонального балансу, куріння суттєво підвищує 

ймовірність розвитку ГКСбелST у жінок. Найвищий ризик реєструється у жінок-

курців з відносно задовільним естрогеновим фоном (OR=6,06±0,21 (ІБ) проти 

OR=4,71±0,19 (ІА)). У жінок з естрогенодефіцитом (ІА) ризик розвитку ГКСбелST 

достовірно вищий, порівняно з особами зі збереженим естрогеновим фоном (ІБ), за 

умови зростання рівнів ЗХС>4ммоль/л та/або ХС ЛПНГ>1,8 ммоль/л та/або СК>0,24 

ммоль/л (відповідно OR=17,42±0,29 (ІА) проти OR=8,73±0,30 (ІБ), OR=16,16±0,26 

(ІА) проти OR=7,81±0,30 (ІБ), OR=10,74±0,22 (ІА) проти OR=4,64±0,19 (ІБ)). 

Водночас, при зниженні концентрації ХС ЛПВГ<1,2 ммоль/л, збільшенні ІВО>3,8 

од. та HbA1c>6,5 % ризик розвитку ГКСбелST відповідно у 3,0; 2,6 та 1,7 рази 

вищий у жінок з відносно задовільним гормональним статусом (ІБ) (OR=4,13±0,31; 

4,62±0,51 та 3,62±0,176 (ІБ) проти OR=1,37±0,47; 1,72±0,60 та 2,34±0,27 (ІА)). 

Аналіз шансів розвитку ГКСбелST, залежно від показників основних 

маркерів системного запалення, ПОЛ та ендотеліальної дисфункції 

продемонстрував, що у жінок зі збереженим естрогеновим фоном (ІБ) ризики 

захворювання на ГКСбелST достовірно вищі, порівняно із жінками з 

естрогенодефіцитом (ІА), за умови зростання рівнів СРП, ФГ, МДА, ЦП, ET-1 вище 

допустимих значень. Зокрема, при збільшенні рівня СРП>3мг/л та/або ФГ>4г/л, 
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ризик виникнення ГКСбелST у жінок без естрогенодефіциту (ІБ) зростає відповідно 

у 3,7 (OR=3,78±0,21) та 2,7 (OR=2,73±0,25) рази, при підвищенні МДА та ЕТ-1 - 

відповідно в 5,2 та 4,3 рази (OR=6,45±0,26 та 23,15±0,29 (ІБ) проти OR=1,23±0,52 та 

5,37±0,21 (ІА)). Водночас, при зниженні активності eNOS нижче референтних 

рівнів, у жінок з відносно задовільним естрогеновим фоном (ІБ) ризик захворювання 

зростає в 5,6 рази (OR=5,62±0,19), в той час, як у ІА групі - у 3,2 рази 

(OR=3,22±0,23). 

Незалежно від гормонального статусу, у хворих на ГКСбелST жінок 

встановлено достовірний прямий кореляційний зв’язок рівня естрадіолу з ХС ЛПВГ 

та eNOS, зворотній – з ІВО, ЗХС, ХС ЛПНГ, ТГ, HbA1c, ЕТ-1, МДА. У жінок ІА 

підгрупи встановлено пряму комплексну кореляційну залежність між ІВО, рівнями 

ЕТ-1 та СРП (R=0,49, р<0,05, F=6,84). Збільшення рівня ЕТ-1 (>11 пмоль/л), 

спостерігається зі зростанням ІВО (6-16 од.) та СРП>3 мг/л.; зниження рівня 

естрадіолу (<21,79 пг/мл) незалежно сприяє зростанню концентрації ЕТ-1>15 пг/мл 

та веде до різкого зниження експресії eNOS<160 пг/мл. 

У жінок ІБ підгрупи доведено зворотну кореляційну залежність ІВО та ЕТ-1 

від рівня естрадіолу (R=0,73, р=0,0002, F=12,73). Тобто зі зниженням рівня 

естрадіолу нижче 21,79 пг/мл ризик зростання ІВО та ЕТ-1 збільшується на 73,23 %. 

Комплексний результат взаємодії цих факторів ризику на виникнення ГКСбелST у 

цій підгрупі становить 49,42 %. Встановлено прямий комплексний кореляційний 

зв’язок інтенсивності куріння з рівнем ЕТ-1 та зворотний з концентрацією 

естрадіолу (R=0,57, р=0,036, F=6,05), вмістом еNOS та ХС ЛПВГ. У цих же осіб 

виявлено пряму залежність рівня ЕТ-1 та зворотну – естрадіолу від наявності ЦД 

(R=0,666, р=0,016, F=5,58). 

Аналіз перебігу ГКСбелST виявив переважання в структурі його клінічних 

форм частки осіб з ГІМбелST над НС в обох підгрупах пацієнток (59,37±6,13 % (ІА) 

і 52,08±7,21 % (ІБ), р>0,05), а також обтяжений коморбідний фон у вигляді АГ, 

стенокардії та ЦД, незалежно від гормонального балансу. В підгрупі жінок з 

естрогенодефіцитом частки хворих із супутньою АГ та стенокардією в анамнезі в 

1,3–1,5 рази достовірно переважали такі серед жінок з відносно збереженим 

гормональним балансом, і становили, відповідно 82,81±4,72 % (ІА) проти 62,5±6,99 

% (ІБ) та 79,69±5,02 % (ІА) проти 54,17±7,19 % (ІБ), р<0,05. Водночас, в останніх 

(ІБ) ГКСбелST розвивався при достовірно більшій поширеності в 1,7 рази ЦД 

(31,25±5,15 % (ІБ) проти 18,75±4,88 % (ІА), р<0,05), в 1,4 рази - куріння (54,16±7,19 

% (ІБ) проти 37,50±6,05 % (ІА), р<0,05) та в 1,6 рази - шкідливих умов праці 

(89,58±4,41 % проти 53,13±6,24 % (ІБ), р<0,05), що ймовірно ставало причиною в 1,3 

рази достовірно частішого виникнення атипового больового синдрому у період 

маніфестації ГКСбелST (47,92±7,21 % (ІБ) проти 35,93±6,93 % (ІА), р<0,05) і в 1,5 

рази - пізньої (>24 год) госпіталізації в профільний стаціонар (58,33±7,11 % (ІБ) 

проти 39,06±6,09 % (ІА), р<0,05). У хворих на ГКСбелST жінок з 

естрогенодефіцитом в 1,3 рази достовірно частіше виникали набряк легень або 

серцева астма (Killip IІ–ІІІ) (68,75±5,79 % (ІА) проти 50,00±7,21 % (ІБ), p<0,05), у 

майже половини (48,43±6,24 %) реєструвався високий ризик госпітальної 

летальності за шкалою GRACE (>140 балів) та у 1,5 рази достовірно вищий 

розрахунковий ризик річної смертності (9,38±1,39 % (ІА) проти 6,11±0,90 % (ІБ). У 
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жінок ІБ підгрупи серед ускладнень достовірно переважали порушення серцевого 

ритму та провідності серця (68,75±6,69 % (ІБ) проти 48,43±6,24 % (ІА), p<0,05), 

рецидиви больового синдрому (35,42±2,43 % (ІБ) проти 18,75±3,28 % (ІА), p<0,05) 

та нестабільність основних показників системної гемодинаміки, що ймовірно було 

наслідком вищої симпатикотонії на фоні дисестрогенії (рис. 2). 

 
Примітка:* - р<0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІБ 

 

Рисунок 2 – Особливості перебігу ГКСбелST у жінок, залежно від 

гормонального статусу 

 

При оцінці ризику ускладненого перебігу ГКСбелST встановлено, що у 

пацієнток ІА підгрупи його незалежно підвищують: зниження рівня естрадіолу 

<21,79 пг/мл (OR=2,39±0,08), факт настання менопаузи (OR=12,13±0,50), 

перевищення припустимих значень рівнів (в ммоль/л) ЗХС>4 (OR=8,20±0,44), ХС 

ЛПНГ>1,8 (OR=3,76±0,37), СК>0,24 (OR=3,59±0,23), ТГ>1,7 (OR=3,28±0,27). 

Найбільш значимими незалежними чинниками ускладненого перебігу ГКСбелST у 

жінок ІБ підгрупи виявились шкідливі умови праці (OR=7,37±0,25), підвищення  

ЕТ-1>7,8 пг/мл (OR=6,28±0,33), СРП>3,0 мг/л (OR=3,94±0,43), HbA1c>6,5 % 

(OR=2,86±0,21), ІВО>3,8 од (OR=2,29±0,21), ФГ>4 г/л (OR=1,92±0,26), МДА>0,45 

нмоль/мг (OR=1,57±0,42), зниження eNOS<180 пг/мл (OR=5,24±0,33), ХС ЛПВГ<1,2 

ммоль/л (OR=1,82±0,38), наявність ЦД (OR=1,49±0,12), АГ (OR=1,45±0,65), куріння 

(OR=1,36±0,23). Перевищення рівнів СРП, ФГ, ЕТ-1 вище припустимих значень 

серед жінок ІБ підгрупи мали в 4,5-7,6 рази більше несприятливе прогностичне 

значення, ніж у жінок ІА підгруп. 

Аналіз показників регуляції АТ на початку спостереження засвідчив 

підвищення переважної більшості показників ДМАТ, які відображають пресорне 

навантаження на артеріальну стінку (середньодобових, середньоденних та нічних 

САТ, ПАТ, ІЧ, ВАР САТ/ДАТ та ВН САТ/ДАТ, зниження рівнів ДІ САТ/ДАТ та 

середньодобових показників ДАТ) у хворих на ГКСбелST, порівняно з практично 

здоровими жінками. 

Порівняно із пацієнтками з естрогенодефіцитом (ІА), у жінок з відносно 

задовільним гормональним статусом (ІБ) встановлено достовірно вищі середні 

показники ВАР САТ/ДАТ (15,5-22,1 та 13,2-16,1 (мм рт.ст.)), ІЧ САТ/ДАТ (29,2 та 

16,8 (%), ВН САТ/ДАТ (68,8 та 48,9 (мм рт.ст.)) та найнижчі значення ДІ ДАТ  

(9,0 %) (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Основні показники ДМАТ у пацієнток з ГКСбелST і практично 

здорових жінок з різними типами гормонального статусу 

Примітки: * - р<0,05 різниці показників підгруп ІА та ІБ або ІІА та ІІБ; 
# - р<0,05, ## - р<0,01 різниці показників підгруп ІА та ІІА або ІБ та ІІБ 

 

У жінок з виснаженням естрогенового фону (ІА) збільшується ризик 

ГКСбелST в 12,3 рази (OR=12,34±0,17) при перевищенні середньодобової ВАР 

ДАТ>14 мм рт.ст., та в 4,8 рази (OR=4,75±0,26) - при ВАР САТ>15 мм рт.ст. 

Водночас, у осіб з відносно збереженим балансом жіночих статевих гормонів (ІБ) 

реєструються достовірно вищі ризики захворювання на ГКСбелST за умови 

зростання САТ середньонічного>120 мм рт.ст. - у 2,8 рази (OR=2,84±0,16), ПАТ 

середньоденного>45 мм рт. ст. - у 2,4 рази (OR=2,43±0,26), ВАР САТ 

середньодобової>15 мм рт.ст. - у 7,9 рази (OR=7,96±0,23), ВАР ДАТ 

середньодобової>14 мм рт.ст. - у 13,1 рази (OR=13,06±0,23). 

У хворих ІА підгрупи реєструється у 2,1-3,2 рази вищий ризик СС-

ускладнень та несприятливий прогноз при зростанні САТ вище припустимих 

значень, порівняно з пацієнтками підгрупи ІБ. Натомість ризик несприятливого 

перебігу у хворих на ГКСбелST жінок ІБ підгрупи збільшується в 1,5-2,1 рази при 

перевищенні денного та нічного ІЧ САТ>25 %, в 1,2-1,6 рази - при перевищенні 

припустимих ВАР САТ>15 мм рт.ст., та в 3,3-5,5 рази - при зниженні ДІ 

САТ/ДАТ<10 %. 

Проведено аналіз коронарограм пацієнток обох підгруп. Порівняно з 

жінками, які мають відносно збережений естрогеновий фон (ІБ), у жінок з 

Показники Підгрупа ІА Підгрупа ІБ  Підгрупа ІІА  Підгрупа ІІБ 

 Середньодобові показники 

ІЧ САТ, % 28,03±2,73 27,29±4,90 4,33±1,00## 6,95±1,22## 

ІЧ ДАТ, % 14,26±2,12 16,82±4,26 7,50±0,59*## 10,74±1,15 

ВАР САТ, мм рт.ст. 16,58±0,63* 20,97±1,20 11,53±0,60## 12,49±0,69## 

ВАР ДАТ, мм рт.ст. 13,89±0,58* 16,15±0,91 10,56±0,22## 11,62±0,50## 

ВН САТ мм рт.ст. 59,46±8,41* 68,84±7,41 46,91±5,84*## 49,62±5,84## 

ВН ДАТ мм рт.ст. 37,56±6,13* 48,91±5,46 32,25±4,46## 33,52±3,46# 

ДІ САТ, % 5,57±0,87 6,65±0,71 12,61±0,22## 12,70±0,30## 

ДІ ДАТ, % 10,53±1,10 9,04±0,74 16,50±0,50## 16,74±0,52## 

 Середньоденні показники 

ІЧ САТ, % 19,38±2,69* 25,17±4,72 4,37±1,05## 6,60±1,34## 

ІЧ ДАТ, % 14,14±1,95* 17,38±3,78 8,77±1,08*# 13,77±1,76 

ВАР САТ, мм рт.ст. 16,71±0,66* 22,15±1,41 10,72±0,69## 11,29±0,94## 

Вар ДАТ, мм рт.ст. 14,06±0,65* 16,11±1,07 10,41±0,13## 11,42±0,54## 

 Середньонічні показники 

ІЧ САТ, % 30,58±5,29* 42,28±3,79 4,60±0,84*## 7,49±1,12## 

ІЧ ДАТ, % 15,04±3,02 15,95±5,19 4,68±0,65## 4,84±0,70# 

ВАР САТ, мм рт.ст. 13,41±0,56* 15,51±0,45 8,47±0,18## 8,55±0,16## 

ВАР ДАТ, мм рт.ст. 10,32±0,49* 13,24±0,48 7,15±0,33## 8,11±0,49## 
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естрогенодефіцитом (ІА) достовірно частіше реєструються важкі гемодинамічно 

значимі ураження КА, а саме: у 8,5 рази частіші багатосудинні ураження (35,7 % 

(ІА) проти 4,2 % (ІБ)), у 2-2,8 рази частіше з локалізацією переважно в 

проксимальних (81,0 % (ІА) проти 29,1 % (ІБ)) і медіальних сегментах (69,1 % (ІА) 

проти 33,3 % (ІБ)), майже у половини - у поєднанні з ураженнями дистальних 

сегментів (47,6 % (ІА) проти 16,6 % (ІБ)). Найчастіше виявляють зміни в основних 

магістральних артеріях – лівій КА та її передній міжшлуночковій гілці. 

У третини обстежених жінок (34,6 %) загальної групи хворих на ГКСбелST 

при КАГ виявляються практично інтактні коронарні артерії, причому в 1,4 рази – 

достовірно частіше серед осіб з відносно збереженим гормональним фоном (41,5 % 

(ІБ) проти 30,0 % (ІА)). У 61,6 % ІА та 75,6 % ІБ підгруп (p<0,05) відмічено ознаки 

істотних порушень коронарної мікроциркуляції у вигляді сповільнення вивільнення 

контрасту та збільшення середнього показника CSFT. Серед осіб з інтактними КА 

сповільнення вивільнення контрасту (>6 систол) та більший середній CSFT 

(5,63±0,16 с) реєструється достовірно удвічі частіше в підгрупі жінок зі збереженим 

гормональним фоном (ІБ) (86,9 %), порівняно з хворими на ГКСбелST з 

естрогенодефіцитом (41,6 %), серед яких середній CSFT становив 4,26±0,29 с (ІА). У 

жінок з гемодинамічно значимими стенозами візуалізувались дефекти 

(виразкування) атеросклеротичних бляшок. UI виявився достовірно нижчим серед 

жінок з естрогенодефіцитом (ІА) (0,72±0,01 од), порівняно з хворими ІБ підгрупи 

(0,84±0,01 од), що свідчило про глибші деструктивні зміни в уражених КА на грунті 

естрогенодефіциту. 

В підгрупі ІА виявлено прямі кореляційні зв’язки середньої сили між рівнем 

естрадіолу та UI, зниження якого<0,9 підвищує ризик несприятливого перебігу 

ГКСбелST на 53,22 % (R=0,59, p=0,0065), зворотні – з ураженням проксимальних 

сегментів магістральних КА, наявністю гемодинамічних стенозів, сповільненням 

коронарного кровотоку. У ІБ підгрупі рівень естрадіолу також прямо корелює з UI, 

зворотно – з ураженням дистальних сегментів передньої міжшлуночкової гілки лівої 

КА та правої КА, наявністю стенозів і сповільненням коронарного кровотоку. 

Простежено динаміку впродовж госпітального періоду лікування у двох 

клінічних групах, сформованих за різними схемами лікування. За відсутності 

вираженого впливу на середні рівні показників центральної гемодинаміки – САТ, 

ДАТ і частоти серцевих скорочень, додатковий прийом фіксованої комбінації 

мельдонію дигідрату з γ-ББ дигідрату призводив до більш суттєвої, порівняно зі 

стандартною ОМТ, оптимізації середніх значень ІЧ САТ, ІЧ ДАТ, ВН САТ, ВН 

ДАТ, ВАР САТ, ВАР ДАТ, ДІ САТ тощо, внаслідок його здатності швидко 

знижувати периферичний опір судин і збалансовувати судинорухові механізми 

регуляції АТ шляхом активації eNOS та посилення синтезу NO.  

Реєструється достовірне зростання та нормалізація ДІ САТ на 49,6 % у 1 

групі. Доведена здатність оптимізованого лікування достовірно ефективніше 

(p<0,05) пришвидшувати процеси відновлення функції ендотелію (зниження рівня 

ЕТ-1 на 23,45 %, зростання - еNOS на 22,13 %), зменшувати активність системного 

запалення (зниження рівня СРП та ФГ на 32,73 % і 22,59 % відповідно) і ПОЛ 

(зниження концентрації МДА та ЦП на 10,22 % і 7,22 % відповідно) (табл. 2).  
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Таблиця 2 – Динаміка основних показників пацієнток 1 та 2 груп 

 
1 група (n=29) 2 група (n=52) 

1 доба 14 доба Δ (%) 1 доба 14 доба Δ (%) 

ЕТ-1 (пг/мл) 15,31±0,60 11,71±0,68* -23,45 13,62±1,23 12,02±0,69 -11,69 

eNOS (пг/мл) 191,76±7,67 234,82±17,26* 22,13 212,31±10,45 201,86±8,39 -4,92 

МДА (нмоль/мг) 0,65±0,01 0,58±0,01* -10,22 0,67±0,02 0,62±0,01* -7,36 

ЦП (мг/л. год) 406,35±6,35 377,01±8,24* -7,22 384,00±9,35 380,08±12,2 -1,02 

СРП (мг/л) 5,53±0,73 3,72±0,82* -32,73 5,72±0,37 4,97±0,94* -13,11 

ФГ (г/л) 5,18±0,31 4,00±0,62* -22,59 5,40±0,15 4,57±0,42 -15,35 

Естрадіол (пг/мл) 26,04±4,69 32,89±6,21* 20,82 24,26±5,27 20,56±4,32 -15,25 

ФСГ (МОд/л) 40,11±8,06 26,13±7,36* -34,85 42,32±5,11 67,28±2,11* 37,09 

ЛГ (МОд/л) 29,87±3,28 25,81±4,11 -13,59 34,87±2,62 39,47±4,28 11,65 

ЛГ/ФСГ (од.) 1,14±0,17 1,96±0,12* 41,83 0,96±0,09 1,24±0,07* 22,58 

Примітка: * - р<0,05 достовірність різниці між початком і 2 тижнем лікування. 

 

Застосування фіксованої комбінації γ-ББ дигідрату (60 мг) і мельдонію 

дигідрату (180 мг) по дві капсули двічі на добу дозволяє досягати швидкого 

клінічного антиішемічного ефекту, про що свідчить у 2,5 рази менша частота 

рецидивів ангінозних приступів впродовж госпітального періоду лікування, 

зниження ризику виникнення порушень ритму серця та скорочення термінів 

госпіталізації з приводу ГКСбелST на 2,68 дні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертації подано теоретичне узагальнення і представлено наукові 

результати, що сукупно дають змогу вирішити науково-практичне завдання – 

покращити діагностику та лікування ГКСбелST у жінок з пери- та 

постменопаузальним типом гормонального балансу на основі детального вивчення 

клінічного перебігу, показників ліпідного та вуглеводного обміну, системного 

запалення, регуляції АТ, маркерів ендотеліальної дисфункції та даних 

коронарографії, їх взаємозв’язків, залежно від рівнів жіночих статевих гормонів. 

1. Порівняно з практично здоровими жінками аналогічного гормонального 

статусу, серед хворих на ГКСбелST спостерігалася достовірно більша частка осіб з 

трьома і більше ФР. Серед пацієнток з ознаками естрогенодефіциту домінуючими є 

дисліпідемія з переважним підвищенням рівнів проатерогенних фракцій ліпідів, 

гіперурикемія та вісцеральне ожиріння. Серед хворих з відносно збереженим 

гормональним фоном – куріння, робота в професійно шкідливих умовах, ЦД, 

зниження рівнів ХС ЛПВГ. При зростанні вище цільових значень ЗХС і/або ХС 

ЛПНГ і/або СК ризик ГКСбелST у жінок з естрогенодефіцитом зростає у 10,7-17,4 

рази. У осіб зі збереженим гормональним фоном ризик ГКСбелST зростає у 4,1-4,6 

рази при зниженні концентрації ХС ЛПВГ<1,2 ммоль/л і/або збільшенні  

ІВО>3,8 од. 

2. У пацієнток з ГКСбелST, порівняно зі здоровими відповідного 

гормонального балансу, встановлено достовірно вищу активність системного 
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запалення, ПОЛ та ендотеліальної дисфункції. У осіб зі збереженим гормональним 

фоном виявляються достовірно вищі середні рівні СРП на 19,2 %, ЕТ-1 на 18,9 % та 

нижчий вміст eNOS на 12,2 %, що супроводжується збільшенням ризику розвитку 

ГКСбелST у 2,2-5,2 рази, порівняно з жінками з естрогенодефіцитом. 

3. Незалежно від гормонального статусу, у хворих на ГКСбелST встановлено 

достовірний прямий кореляційний зв’язок між рівнем естрадіолу з ХС ЛПВГ та 

eNOS, зворотний – з ІВО, ЗХС, ХС ЛПНГ, ТГ, HbA1c, ЕТ-1, МДА. У жінок з 

естрогенодефіцитом встановлено пряму комплексну кореляційну залежність рівнів 

ЕТ-1 та СРП від ІВО; ЕТ-1 та eNOS - від концентрації естрадіолу, у жінок зі 

збереженим гормональним фоном - прямий зв’язок куріння і ЦД з рівнем ЕТ-1, та 

зворотний - з концентрацією естрадіолу. 

4. У жінок з ГКСбелST встановлено підвищення переважної більшості 

показників ДМАТ, які відображають пресорне навантаження на артеріальну стінку 

(середньодобових, середньоденних та нічних САТ, ПАТ, ІЧ, ВАР САТ/ДАТ та ВН 

САТ/ДАТ), зниження рівнів ДІ САТ/ДАТ та середньодобових показників ДАТ. У 

жінок з відносно збереженим гормональним балансом реєструються також 

достовірно вищі, ніж у жінок з естрогенодефіцитом, рівні ВАР САТ/ДАТ, ВН 

САТ/ДАТ та середньої частоти серцевих скорочень. 

5. Перебіг ГКСбелST у жінок з естрогенодефіцитом характеризується 

частішим розвитком гострої СН (Killip II-III) (68,7 %) та високим ризиком 

госпітальної летальності за шкалою GRACE (>140 балів) (48,4 %), у жінок з 

відносно збереженим гормональним фоном – частішим виникненням атипової 

симптоматики (47,9 %) та порушеннями ритму й провідності серця (68,7 %). Ризик 

ускладненого перебігу ГКСбелST у осіб з естрогенодефіцитом незалежно зростає 

при зниженні рівня естрадіолу<21,79 пг/мл у 2,4 рази, перевищенні цільових значень 

ХС ЛПНГ, ТГ, СК - у 3,2-3,7 рази, зростанні середньодобового та нічного САТ - у 

2,1-3,2 рази, в жінок зі збереженим гормональним фоном – за наявності в анамнезі 

шкідливих умов праці (в 7,3 рази), збільшенні рівня ЕТ-1 (в 6,3 рази), СРП (в 3,9 

рази), ІВО та курінні (в 1,5-2,2 рази), підвищенні денного та нічного ІЧ САТ, ВАР 

САТ (в 1,5-2,1 рази), зниженні ДІ САТ/ДАТ - в 3,3-5,5 рази. 

6. У жінок з естрогенодефіцитом, порівняно з жінками з відносно 

збереженим гормональним фоном, достовірно частіше реєструються важкі 

гемодинамічно значимі ураження коронарних артерій: багатосудинні дифузні 

ураження (у 8,5 рази), переважно з локалізацією в проксимальних та медіальних 

сегментах (у 2,0-2,8 рази), деструктивні зміни з достовірно нижчим UI (у 1,2 рази). У 

третини жінок ГКСбелST виникає на фоні практично інтактних коронарних артерій 

внаслідок істотних порушень коронарної мікроциркуляції, причому вдвічі частіше у 

пацієнток зі збереженим гормональним фоном (86,9 %), що виявляється 

сповільненим вивільненням контрасту та збільшенням CSFT до 5,63±0,16 с. 

7. Додавання фіксованої комбінації γ-ББ дигідрату (60 мг) і мельдонію 

дигідрату (180 мг) по 2 капсули двічі на добу до комплексу ОМТ пацієнток з 

ГКСбелST істотно пришвидшує процеси відновлення функції ендотелію, зниження 

активності системного запалення, ПОЛ та покращує показники ДМАТ, про що 

свідчить більш інтенсивна (у 2,1-4,1 рази) позитивна динаміка середніх рівнів ЕТ-1, 

eNOS, МДА, ЦП, СРП та ФГ, середніх значень ІЧ САТ/ДАТ, ВН САТ/ДАТ, ВАР 
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САТ/ДАТ, що дозволяє досягати швидшого антиішемічного ефекту, знижувати 

частоту рецидивів ангінозних приступів (у 2,5 рази), порушень ритму серця та 

скорочувати тривалість госпіталізації з приводу ГКСбелST в середньому на 2,68 дні. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При верифікації діагнозу ГКСбелST та визначенні тактики його лікування 

у жінок рекомендовано враховувати високу ймовірність атипових симптомів та 

відсутності обструктивних змін КА, особливо в осіб з відносно збереженим 

гормональним фоном. 

2. З метою підвищення ефективності прогнозування несприятливого перебігу 

ГКСбелST у жінок доцільно визначати баланс статевих гормонів (рівень естрадіолу 

та індекс співвідношення ЛГ/ФСГ), концентрацію циркулюючих маркерів 

ендотеліальної дисфункції (ЕТ-1, eNOS), СРП та показники ДМАТ (ВАР, ВН,  

ІЧ, ДІ). 

3. Визначення UI в якості критерію важкості деструктивних змін в КА та 

CSFT, як показника мікроваскулярних розладів в міокарді, дозволяє оптимізувати 

процес вибору відповідної тактики лікування. 

4. Для покращення ефективності лікування хворих на ГКСбелST жінок з 

ознаками стресової реактивності судин та порушенням мікроваскулярного 

кровообігу рекомендовано в комплексі ОМТ застосовувати комбінацію γ-ББ 

дигідрату (60 мг) і мельдонію дигідрату (180 мг) по 2 капсули 2 рази на добу 

впродовж, не менше, двох тижнів, починаючи з першої доби госпіталізації. 
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Процько В.В. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST у 

жінок в перименопаузі: особливості клінічного перебігу, метаболічного статусу 

та стану коронарного кровообігу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. - Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена покращенню діагностики та лікування 

ГКСбелST у пери- та постменопаузальних жінок. 

Встановлено основні ФР ГКСбелST та уточнено взаємозв’язки між ними у 

жінок з різними типами гормонального статусу, визначено їх прогностичне значення 

у розвитку ускладнень. Доповнено наукові дані щодо характеру перебігу ГКСбелST 

у жінок, особливостей регуляції АТ, залежно від балансу статевих гормонів, 

передумов розвитку ГКСбелST у пацієнток з «інтактними» КА та ролі окремих 

показників ендотеліальної дисфункції у мікроваскулярних розладах. 
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Сформульовано практичні рекомендації щодо верифікації діагнозу, 

прогнозування перебігу та оптимізації фармакотерапії з метою попередження 

ускладнень та скорочення тривалості госпіталізації жінок з ГКСбелST. 

Ключові слова: гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST, 

жінки, менопауза, естрогенодефіцит, ліпідний обмін, перекисне окиснення ліпідів, 

системне запалення, добовий моніторинг артеріального тиску, коронароангіографія, 
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Диссертация посвящена улучшению диагностики и лечения острого 

коронарного синдрома без подъема сегмента ST (ОКСбпST) у пери- и 

постменопаузальных женщин. Изучены основные факторы риска ОКСбпST, 

уточнены взаимосвязи между ними у женщин с различными типами гормонального 

статуса, определено их прогностическое значение в развитии осложнений. 

Дополнены научные данные, касающиеся характера течения ОКСбпST у женщин, 

особенностей регуляции артериального давления (АД), в зависимости от баланса 

половых гормонов, предикторов развития ОКСбпST у пациенток с «интактными» 

коронарными артериями, роли отдельных показателей эндотелиальной дисфункции 

в развитии микроваскулярных расстройств. 

Сформулированы практические рекомендации по улучшению диагностики 

ОКСбпST, прогнозированию его течения и оптимизации фармакотерапии с целью 

уменьшения частоты осложнений и сокращения длительности госпитального 

лечения женщин с ОКСбпST. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, 
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The work is dedicated to improvement of Acute coronary syndrome without 

segment ST elevation (NonST ACS) diagnosis and treatment in females by means of 

detailed analysis of key risk factors, clinical course, the values of lipid and carbohydrates 

metabolism, systemic inflammation, endothelial dysfunction markers, arterial blood 

pressure (AP) regulation and coronaroangiography results (CAG). 

157 females with climax symptoms were enrolled according to the inclusion 

criteria (Kuperman’s Index of menopause in Uvarova’s modification (MMI) above 12): 

112 NonST ACS patients (group I), 45 relatively healthy (group IS) women of the same 

age. Of these, 4 subgroups were formed: subgroup ІА contained 64 NonST ACS female 

patients, ІІА – 26 relatively healthy women with hormonal signs of menopause - proven 

hypoestrogenemia and considerably exhaustment of endocrine function of the gonads 

(blood estradiol level<80 pmol/l (21,79 pg/ml)), luteinizing hormone (LH)/ follicle 

stimulating hormone (FSH) ratio<1); subgroup ІB included 48 NonST ACS female 

patients, ІІB – 19 relatively healthy women with relatively preserved estrogen levels and 

gonads’ function (blood estradiol level>21,79 pg/ml), LH/FSH ratio>1). 

Analysis of risk factors has showed that among women with estrogens deficiency 

AH prevailed, as did more pronounced proatherogenic metabolic changes 

(hyperholesterolemia, hyperuricemia, and considerable visceral obesity, meanwhile in 

women with relatively preserved hormonal status it was smoking, occupational hazards, 

diabetes mellitus and high density lipoproteins decrease (HDLP) that combined with the 

highest activity of systemic inflammation, lipids peroxidation (LP) and endothelial 

dysfunction. It was established that the chances of NonST ACS development in women 

with estrogen deficiency are 17,42 fold higher if general cholesterol level (GH) increases 

>4 mmol/l, 16,16 fold higher if cholesterol of low density lipoproteins is >1,8 mmol/l, and 

10,74 fold higher if uric acid is >0,24 mmol/l. At the same time dominant independent 

factors leading to NonST ACS development in women with satisfactory hormonal status 

were disturbances of endothelial function (when ЕТ-1 increased >7,8 pg/ml, there was 

23,15 fold increase in morbidity risk, when eNOS dropped lower than<180 pg/ml, there 

was 5,62 fold increase), smoking (6,1 fold increase), visceral obesity (4,62 fold risk 

increase), and decrease of protective HDLP<1,2 mmol/l made NonST ACS was 4,13 times 

more likely. 

It was found that among the women with estrogen deficiency acute heart failure 

(Killip II-III) developed in reliably larger number of patients, while 48,43 % of them had 

high calculated risk of death according to the GRACE scale. In women with preserved 

hormonal status clinical course was more frequently characterized by atypical symptoms, 

late hospitalization, prevalence of rhythm and conduction disturbances, more frequent pain 

syndrome relapses. It was established that the chances of unfavorable NonST ACS course 

in women with exhausted hormonal status increased 8,20 fold if the level of GH was >4 

mmol/l, 3,76 fold if low density lipoproteins decrease were >1,8 mmol/l, 3,59 fold if uric 

acid was >0,24 mmol/l, and 2,39 fold if the level of estradiol was <21,79 pg/ml. The most 

influential predictors of unfavorable NonST ACS course in women with relatively 

satisfactory estrogen status were occupational hazards, that increased the risk of 

complications 7,37 fold, ЕТ-1 level increase >7,8 pg/ml, causing 6,28 fold risk rise, eNOS 

decrease <180 pg/ml causing 5,24 fold risk increase, C-reactive protein rise >3,0 mg/l, 
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causing 3,94 fold risk increase, fibrinogen rise >4 g/l, causing 1,92 fold risk increase, and 

HDLP decrease <1,2 mmol/l, that lead to 1,82 fold risk increase. 

Analysis of AP regulation parameters at the beginning of observation has showed 

reliably lower mean level of diastolic arterial pressure (DAP) in NonST ACS female 

patients compared to relatively healthy individuals, as well as reliably higher levels of 

“pressure load”. Reliably higher mean values of AP variability (APV) systolic AP (SAP) 

and diastolic AP (DAP), time index (TI) SAP and DAP, increase value (IV) SAP and DAP 

and lower values of day index (DI) DAP (9,0 %) were found in patients with relatively 

satisfactory hormonal status. The rise in APV DAP above the recommended levels 

increased the risk of NonST ACS development 13,06 fold. 

It was proven that 46,5 % of women developed NonST ACS due to non-

hemodynamic lesions, i.e. “intact” coronary vessels. In patients with relatively preserved 

hormonal status the aforementioned lesions were found upon conduction of CAG 1,4 

times more often. The basis for NonST ACS development in those cases were disturbances 

of coronary microcirculation that manifested by slow contrast medium evacuation from 

coronary vessels during CAG and by increase of coronary sinus filling time (CSFT) (5,42 

(IB) versus 4,72 (ІА) (s.), р<0,05) that was found in 86,9 % of patients without visual 

stenotic coronary lesions in IB subgroup. Meanwhile in patients with estrogen status 

exhaustion serious atherosclerotic lesions were found reliably more often (multi-vessel 

lesions, hemodynamically significant lesions, diffuse lesions and destructive coronary 

lesions with ulceration and the lowest ulceration index (UI) (0,86 (IA) versus 0,73 (ІB) 

(units), р<0,05)). 

It was proven that the combination of γ-butherobethaine dehydrate (60mg) and 

meldonium dehydrate (180mg) (“Capicor”, “Olaynpharm”, Latvia) had the ability to speed 

up the reparation of endothelial functions (23,45 %, decrease in ЕТ-1 and 22,13 % 

increase in еNOS), as well as decrease activity of systemic inflammation (32,73 % 

decrease in the level of CRP and 22,59 % decrease of FG) and LP (10,22 % decrease in 

MdA and 7,22 %, decrease in CP). It was also shown to decrease “pressure load” and 

stress reaction of the vessels (lowering and normalization of TI, APV, IV SAP and DA, as 

well as 49,6 % increase and normalization of DI SAP) during the 14th day of treatment. 

Additional application of Capicor is accompanied by lower frequency of NonST ACS 

complications (1,75-2,2 fold) and by 2,68 days shorter duration of hospital stay. 

Key words: acute coronary syndrome without ST segment elevation, women, 

menopause, estrogen deficiency, lipid metabolism, lipid peroxidation, factors of systemic 

inflammation, 24 hour arterial pressure monitoring, coronaroangiography, ulceration 

index, coronary sinus filling time, microvascular disturbances, endothelial dysfunction. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ 

АТ 

ВАР 

ВН 

ГІМбелST 

ГКСбелST 

ДАТ 

ДМАТ 

ДІ 

ЕТ-1 

- артеріальна гіпертензія 

- артеріальний тиск 

- варіабельність 

- величина наростання 

- інфаркт міокарда без елевації сегмента ST 

- гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST 

- діастолічний артеріальний тиск 

- добовий моніторинг артеріального тиску  

- добовий індекс 

- ендотелін-1 

ЗХС 

ІВО 

ІЧ 

- загальний холестерин 

- індекс вісцерального ожиріння 

- індекс часу 

КА 

КАГ 

ЛГ 

МДА 

НС 

ОМТ 

ПАТ 

ПОЛ 

САТ 

СРП 

СК 

ТГ 

ФСГ 

ФГ 

ФР 

- коронарні артерії 

- коронароангіографія 

- лютеїнізуючий гормон 

- малоновий диальдегід 

- нестабільна стенокардія 

- оптимальна медикаментозна терапія 

- пульсовий артеріальний тиск 

- перекисне окиснення ліпідів 

- систолічний артеріальний тиск 

- С-реактивний протеїн 

- сечова кислота 

- тригліцериди 

- фолікулостимулюючий гормон 

- фібриноген 

- фактори ризику 

ХС ЛПВГ 

ХС ЛПДНГ 

ХС ЛПНГ 

ЦД 

ЦП 

HbA1c 

γ-ББ 

CSFT 

 

CI 

eNOS 

OR 

UI  

- холестерин ліпопротеїнів високої густини 

- холестерин ліпопротеїнів дуже низької густини 

- холестерин ліпопротеїнів низької густини 

- цукровий діабет 

- церулоплазмін 

- глікозильований гемоглобін 

- γ-бутиробетаїн 

- (coronary sinus filling time) час заповнення коронарного 

синуса 

- (confidence inеrval) довірчий інтервал 

- ендотеліальна NO-синтаза 

- (odds ratio) відношення шансів 

- (ulctration index) індекс виразкування 

 


