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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Нестабільна стенокардія (НС) є однією з 
найчастіших  гострих форм ішемічної хвороби серця (ІХС), що істотно 
погіршує прогноз і якість життя. Останніми роками особливу увагу дослідників 
і практичних кардіологів привертають пацієнти жіночої статі через стрімке 
збільшення серед них поширеності цієї клінічної форми ІХС, вищий рівень 
смертності та ускладнень у найближчий та віддалений період її перебігу, а 
також істотні  відмінності в передумовах її розвитку та перебігу. За даними 
узагальненого експертного висновку American Heart Association (АНА, 2016), у 
жінок частіше ніж в чоловіків виникає гострий коронарний синдром (ГКС) без 
елевації сегмента ST на ґрунті  необструктивних змін в коронарних артеріях 
(КА) внаслідок їх спазму або спонтанного розшарування. Ризик появи 
нетипової симптоматики, пізньої госпіталізації,  відтермінованого лікування, 
ускладнень також вищий серед жінок. Експерти констатують занижений рівень 
застереження щодо розвитку ГКС як з боку пацієнток, так і лікарів, що сприяє 
значній гіподіагностиці даної патології у жіночій популяції. Труднощі 
діагностики та нижча ефективність традиційних методів лікування збільшують 
ризик ускладнень та погіршують прогноз у жінок з гострими формами ІХС 

(Барна О.М., 2013; Mazaffarian D., 2016; Іванов В.П., 2017). 

За даними низки епідеміологічних та клінічних досліджень у жінок, 

порівняно з чоловіками,  реєструється вища поширеність таких факторів 
ризику, як цукровий діабет (ЦД), артеріальна гіпертензія (АГ),  дисліпідемія  
(ДЛП), ожиріння, депресія тощо (Huxley R.R. et al., 2011; Mazaffarian D., 2016). 

Щодо куріння, яке вважається одним з найагресивніших факторів ризику ГКС 
(INTERHEART) (Anand S.S. et al., 2008), то воно набуває особливого значення у 
осіб жіночої статі, що пояснюється  через стрімке зростання його поширеності 
у цій статевій групі. За останні 30 років кількість жінок-курців в Україні зросла 
втричі (Горбась І.М., 2010). Навіть відносно неінтенсивне куріння – до 4 
сигарет на день, збільшує ризик ГКС у жінок удвічі. Жінки-курці мають у 7 
разів вищий ризик перенести інфаркт міокарда (ІМ), що пов’язано, як з 
більшою виразністю атеросклеротичних змін в КА, так і частішою 
дестабілізацією цього процесу. За результатами досліджень TREND, GISSI-2 та 
Rochester Coronary Heart Disease Project, якщо відносний ризик смерті у 
некурців прийняти за одиницю, то при викурюванні 25 сигарет за добу він 
збільшується в 4,9 разів (Haustein K.O., 2013). Високі рівні летальності від 

ускладнень ІХС серед жінок Бразилії, Великобританії, США, Нідерландів 
також пояснюються стрімким поширенням у жіночій популяції основних 
факторів ризику, ключовим серед яких є куріння (Hennekens C.H., 1998; 

Costauho V.S. et al., 2001; Peeters A. et al., 2003; Pirie K. et al., 2013). 

Компоненти сигаретного диму (йони важких металів, оксид карбону 

тощо), які потрапляють в системний кровообіг внаслідок активного чи 
пасивного куріння, запускають каскад процесів ураження артерій та сприяють 
насамперед розвитку ендотеліальної дисфункції: збільшують активність 
оксидативних реакцій, системного запалення і атерогенність ліпідного обміну, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA805UA805&tbm=bks&q=inauthor:%22Knut-Olaf+Haustein%22&sa=X&ved=2ahUKEwijwZTc6o3gAhVF1iwKHRXrCUQQ9AgwAXoECAkQBA
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знижують антиоксидантний захист, підвищують тромбогенність крові тощо 
(Зербіно Д.Д. і співавт., 2010). Саме ураження ендотелію, згідно з сучасними 
поглядами, є тригерною ланкою розвитку і подальшого прогресування 
атеросклерозу, дестабілізації атеросклеротичних бляшок, мікроваскулярної 
дисфункції та збільшення ризику розвитку  ГКС.  

За висновками експертів ефективність традиційних методів лікування 
ГКС (інтервенційних та медикаментозних) у жінок також є нижчою, 
незважаючи  на більшу біодоступність практично всіх груп лікарських засобів 

(ЛЗ), що входять в перелік ліків для оптимальної медикаментозної терапії 
(ОМТ). У зв’язку з цим у жінок з НС виникає необхідність додаткового 
використання препаратів з прямими ендотеліо- та міокардіопротективними   
властивостями, здатними  також знижувати  вплив агресивних для ендотелію 
чинників (гіперліпідемії, підвищеного артеріального тиску (АТ), гіперглікемії), 
пригнічувати синтез ендотеліну-1 (ЕТ-1), підвищувати концентрацію 
ендотеліальної синтази (eNOS) та інших ендотеліопротективних субстанцій 
(наприклад, TGF-β2), сприяючи швидшому відновленню скоротливості 
міокарда, зниженню ризику ускладнень та зменшенню тривалості лікування 

(Пархоменко О.М. і співавт., 2016).  Одним з таких ЛЗ в є кверцетин, раннє 
застосування якого в комплексній терапії ГКС дозволяє зменшувати ризик 
некрозу міокарда, дилатацію порожнини лівого шлуночка та ймовірність 
ускладнень (Мойбенко А.А. і співавт., 2007). 

В доступній  літературі, на жаль, відсутні ґрунтовні наукові дані щодо 
передумов розвитку НС у жінок-курців, особливостей ураження КА, перебігу 
захворювання та ефективності фармакотерапії із застосуванням кверцетину.  
         Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.     
Дисертаційна робота затверджена Проблемною комісією «Кардіологія і 
ревматологія» Державної установи Національної академії медичних наук 
України «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» (протокол №4/1 від 22 січня 2014 р.) і є фрагментом 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 ішемічної хвороби серця у залежності від факторів ризику» (державний 
реєстраційний №011ОU000124) 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 НС у жінок-

курців на підставі вивчення особливостей клінічного перебігу, ліпідного та 
вуглеводного обмінів, маркерів запалення та ендотеліальної дисфункції, а 
також  результатів коронароангіографій та їх взаємозв’язків. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати особливості факторів ризику та з’ясувати їх вплив на 

ризик розвитку НС у жінок-курців. 
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2. З’ясувати стан ендотеліальної функції, показників перекисного окиснення 
ліпідів  (ПОЛ) і маркерів запалення, та визначити їх взаємозв’язки у 
жінок з НС в залежності від фактора куріння. 

3. Провести аналіз показників ліпідного спектру у кореляції з TGF-β2, 
показниками ПОЛ, ендотеліальної функції та системного запалення у 
жінок-курців, хворих на НС. 

4. Вивчити особливості перебігу НС та встановити предиктори ускладнень у 
жінок-курців. 

5. Дослідити стан коронарного кровообігу у пацієнток з НС залежно від 
фактора куріння. 

6. Вивчити ефективність кверцетину в комплексному лікуванні НС у 
пацієнток з і без звички куріння.    

Об’єкт дослідження: нестабільна стенокардія у жінок. 
Предмет дослідження:  клініко-анамнестичні дані, ендотеліальна 

функція, ПОЛ, системне запалення, стан КА, особливості перебігу НС у жінок 

зі звичкою куріння. 

Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні (стан ліпідного, 
вуглеводного обміну, ПОЛ (малоновий диальдегід (МДА), церулоплазмін 
(ЦП)); імуноферментний (С-реактивний протеїн (СРП), ендотелін-1 (ЕТ-1), NO-

синтаза (еNOS), трансформуючий фактор росту - β2 (TGF-β2)); спектрофото-

метричний (глікозильований гемоглобін (HbA1c)); інструментальні (ЕКГ, 

ЕхоКГ, КАГ); статистичні. 
Наукова новизна одержаних результатів. Розширені наукові уявлення 

щодо предикторів розвитку НС у жінок-курців. Встановлено, що в цій групі 
пацієнток реєструють тяжчі проатерогенні порушення ліпідного обміну з 
домінуючим зниженням холестерину ліпопротеїнів високої густини (ХС ЛПВГ) 

та Апо А1, найвищим значенням співвідношення Апо В/Апо А1, переважно у 
поєднанні з 4 – 5 іншими факторами ризику, серед яких АГ, вісцеральне 
ожиріння, ЦД, висока активність системного запалення й ендотеліальної 
дисфункції, знижений рівень TGF-β2.    

Уточнено багатофакторні взаємозв’язки у жінок залежно від звички 
куріння, визначено їх прогностичне значення у розвитку НС та її ускладнень. 
Доведено високий ризик розвитку НС навіть при помірному (до 10 сигарет на 
добу) курінні  тривалістю ˃ 12 років, рівнях  ЕТ-1 ˃ 30 пг/мл, TGF-β2 ˂  

145 пг/мл, ІМТ ˃ 30 од. та СРП ˃ 14 мг/л. 
Доповнено наукові дані щодо особливостей перебігу НС у жінок-курців, 

серед яких частіше виявляють порушення ритму і провідності, атипову 
симптоматику та запізнілу госпіталізацію. Ризик цих ускладнень фактор 
куріння збільшує в 4,1 – 6,5 разів, атерогенна ДЛП (за окремими показниками) - 

ще у 6,5 – 10,2  разів. 
Розширені наукові дані щодо особливостей порушень коронарного 

кровообігу у жінок-курців, хворих на НС: доведено тісний зв’язок 
інтенсивності куріння з важкими поширеними атеросклеротичними змінами 
основних магістральних епікардіальних КА, їх виразнішими деструктивними 
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ураженнями, про що свідчать найнижчі рівні індексу виразкування (UI), 
поєднані з істотними порушеннями мікроциркуляції та міокардіальної перфузії.  

Отримано нові дані щодо ефективності кверцетину в комплексі лікування 
НС. Встановлено, що саме серед жінок зі звичкою куріння він найбільш 
інтенсивно пригнічує активність системного запалення та окисних процесів, 

сприяє оптимізації ліпідного обміну, пришвидшує процеси відновлення функції 
ендотелію, загальної та регіональної скоротливості міокарда, що дозволяє 
суттєво знизити ризик ускладнень НС у них та зменшити тривалість 

госпітального періоду лікування.      
Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

поглиблюють існуючі уявлення щодо ключових факторів ризику НС у жінок-

курців, своєчасне виявлення і корекція  яких, поряд з відмовою від куріння, 
сприяло б зниженню ризику розвитку гострих форм ІХС та їх ускладнень серед 
жінок. Результати дисертаційного дослідження вказують на важливість 
визначення разом із загальноприйнятими критеріями високого серцево-

судинного ризику рівнів циркулюючих маркерів ендотеліальної дисфункції 
(eNOS, ЕТ-1, TGF-β2), системного запалення (СРП), індексу вісцерального 
ожиріння, UI при КАГ, що дозволяє покращити прогнозування несприятливого 
перебігу НС. Запропонована дисертантом схема оптимізації фармакотерапії 
хворих на НС жінок, що передбачає додаткове призначення кверцетину, сприяє 

покращенню її перебігу, особливо ефективно у жінок зі звичкою куріння, 
зниженню частоти і важкості ускладнень, скороченню тривалості госпітального 
періоду лікування. 

Результати дослідження впроваджені в практичну діяльність 
кардіологічного та інфарктного відділень Комунального некомерційного 
підприємства «Лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», 

кардіологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «8-а 
міська клінічна лікарня м. Львова», терапевтичного та поліклінічного відділень 
Комунального некомерційного підприємства «4-а  міська клінічна лікарня  
м. Львова». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною  науковою 
роботою здобувача.  Разом з науковим керівником  сформульовані мета  та 
завдання дослідження, дизайн, висновки і практичні рекомендації. Особистий 
внесок здобувача полягає в самостійному обґрунтуванні актуальності теми, 
формулюванні мети і завдань, виборі напрямку і методів дослідження, підборі 
тематичних хворих. Персонально автором виконано  патентно-інформаційний 
пошук, проведені клінічні обстеження, лікування та спостереження за 
пацієнтами. Здобувач брав участь у коронароангіографічних обстеженнях, 
провів низку інструментальних та лабораторних досліджень. Дисертантом 
особисто статистично опрацьовано та проаналізовано отримані результати, 
проведено їх узагальнення. Автор самостійно  підготував наукові дані до 
публікації, написав усі розділи роботи. Окремі дослідження дисертант 
проводив разом зі співавторами, що відображено в опублікованих працях. 
Запозичень ідей та розробок співавторів у публікаціях не було. В публікаціях у 
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співавторстві дисертанту належить провідна роль. Права співавторів публікацій 
порушені не були, конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення,  
практичні результати, висновки дисертаційної роботи доповідались і 
обговорювались на XV, XVII, XVIII Національних конгресах кардіологів 
України (Київ, 2014, 2016, 2017); V  міжнародному конгресі «Профілактика. 
Антиейджинг. Україна» (Львів, 2016); XXI  міжнародному медичному  конгресі 
студентів і молодих вчених, присвяченому 60-річчю Тернопільського 
державного  медичного  університету  імені  І.Я. Горбачевського (Тернопіль, 
2017); LX науково-практичній конференції «Здобутки клінічної і 
експериментальної медицини» (Тернопіль, 2017); міжнародній  науково-

практичній конференції «ScienceMax III» Наукова ініціатива «Універсум» 
(Краматорськ, 2018);  Всеукраїнській  науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Полтавські дні  громадського здоров’я» (Полтава, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 26 наукових  праць, з 
яких 10 статей  у фахових наукових виданнях України, 3 статті у закордонних 
періодичних виданнях, 2 з яких входять до міжнародної наукометричної бази 
даних Scopus, 13 тез доповідей у матеріалах конгресів і конференцій.  

Структура та обсяг дисертації.  Дисертація викладена на 206 сторінках 

друкованого тексту, з яких 127 сторінок займає  основний  текст.  Робота 
складається  з анотації, вступу, огляду  літератури,  опису матеріалів та методів 
дослідження, 4-х розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 
отриманих результатів, висновків і практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел, додатків. Перелік  використаних джерел  включає 277 

посилань, з них - 118 кирилицею та 159 латиницею. Текст  ілюстрований 36 

таблицями і 19 рисунками.  
 

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 кардіологічних відділень для хворих на 
інфаркт міокарда Комунального некомерційного підприємства «8-а міська 
клінічна лікарня м. Львова» МОЗ України та Комунального некомерційного 
підприємства «Лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» МОЗ України. 
Інвазивне обстеження коронарних артерій було проведено у відділенні 
інтервенційної радіології Комунального некомерційного підприємства «Лікарня 
швидкої медичної допомоги» м. Львова МОЗ України.  

Для вирішення поставлених завдань обстежено 225 жінок (середній вік 
53,80 ± 6,47 роки). З них 150 жінок  – пацієнтки з НС (середній вік 55,73 ± 1,95 
роки), які перебували на стаціонарному лікуванні в період 2014–2016 років (І 
група). Верифікацію діагнозу НС проводили на підставі клініко-анамнестичних 
даних, результатів лабораторних та інструментальних досліджень згідно з 
рекомендаціями робочої групи ESC з лікування ГКС без стійкої елевації 



8 

 

 

сегмента ST (2011, 2015), положеннями Уніфікованого клінічного протоколу  
екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації (УКПМД) 
«Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST», затвердженого 
Наказом МОЗ України від 03.03.2016 р. № 164. ІІ групу складали 75 практично 

здорових жінок відповідного віку (середній вік 53,38 ± 2,91 роки) без ознак ІХС 
та іншої соматичної патології. 

Обстежені жінки були розподілені в підгрупи за статусом курця. Згідно з 
критеріями американської системи BRFSS (The Behavioral Risk Factor 
Surveillance System) курцями вважаються особи, які курять щодня, іноді або 
зазнають пасивного впливу тютюнового диму. При класифікації статусу курця 
в даний час використовують наступні критерії: 1) курці – особи, які курять 
щодня або іноді, та викурили за своє життя ≥ 100 сигарет; 2) колишні курці - 

особи, які кинули курити і тепер зовсім не курять, але викурили впродовж 
життя ≥ 100 сигарет; 3) некурці – особи, які не викурили за своє життя > 100 

сигарет. Залежно від фактору куріння досліджувані І та ІІ груп були розподілені 
у підгрупи А (курці - активні, пасивні) і Б  (некурці): ІА – жінки-курці, хворі на 
НС (n = 86, середній вік 51,47 ± 2,34 років), ІБ – жінки-некурці, хворі на НС  
(n = 64, середній вік 59,57 ± 3,48 років), ІІА - практично здорові жінки-курці  
(n =  45, середній вік 52,78 ± 2,52 років), ІІБ – практично здорові жінки-некурці 
(n = 30, середній вік 54,81 ± 3,21 років). 

У частину дослідження, присвячену вивченню ефективності 
госпітального етапу лікування, було включено 94 жінки з НС (середній вік 
55,65 ± 2,14 років). Всі пацієнтки отримували ОМТ згідно з рекомендаціями 
робочої групи ESC з лікування ГКС без стійкої елевації сегмента ST (2011, 
2015), положеннями Уніфікованого клінічного протоколу  екстреної, первинної, 
вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги та медичної реабілітації (УКПМД) «Гострий коронарний синдром без 
елевації сегмента ST», затвердженого Наказом МОЗ України від 03.03.2016 р. 
№ 164. Залежно від звички куріння і призначення додаткової цитопротекторної 
терапії пацієнтки були розділені у 4 підгрупи: ІА1 – жінки-курці (n = 30, 
середній вік 50,87 ± 2,55 років) та ІБ1 – жінки-некурці  (n = 24, середній вік 
59,93 ± 3,08 років), які в комплексі з ОМТ, додатково отримували кверцетин; 

ІА2 – жінки-курці  (n = 23, середній вік 52,45 ± 2,97 років) та ІБ2 – жінки-

некурці (n = 17, середній вік 58,76 ± 3,23 років), які отримували лише 
стандартний комплекс ОМТ. Хворим ІА1 та ІБ1 підгруп з першої доби 
госпіталізації призначали кверцетин  внутрішньовенно по 0,5 г у 50 мл 
фізіологічного розчину двічі на день впродовж 5 днів з переходом на 
одноразове введення впродовж наступних 4 – 5 днів. Динаміку змін показників 
ліпідного та вуглеводного обмінів, ендотеліальної функції, системного 
запалення та ПОЛ, ЕхоКГ дослідження та клінічного перебігу визначали 
наприкінці госпітального етапу (на 9 – 10 добу). 

У дослідження не включали жінок зі злоякісною АГ, важкою СН (III – IV 

ФК за NYHA),  постійною формою фібриляції передсердь, вадами серця, 
декомпенсованим ЦД, тяжкими захворюваннями печінки, нирок та органів 
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кровотворення, онкологічними захворюваннями, важкими формами 
захворювань легень.  

Програма обстеження включала детальний збір анамнезу щодо факторів 
ризику ІХС у всіх обстежених, а також аналіз основних клінічних 
характеристик пацієнток з НС на момент госпіталізації. Детально з’ясовували 
скарги (задишка, серцебиття, характер больового синдрому), час їх появи і 
ступінь виразності, супутню патологію, шкідливі звички, контакт з 
ксенобіотиками в процесі трудової діяльності тощо.  

У всіх обстежених проводився широкий комплекс клінічних, 

лабораторних та інструментальних методів дослідження. Визначали масу тіла 
(m, кг) і зріст (h, м) для обчислення індексу маси тіла (ІМТ) за формулою: ІМТ 
= m/h

2
. Вимірювали  обвід талії (ОТ) та обвід стегон (ОС) в см для визначення 

індексу співвідношення ОТ/ОС. Розрахунок індексу вісцерального ожиріння  
(ІВО) проводили за формулою M. Аmato et al. (2010). 

При виконанні лабораторних досліджень керувались наказами МОЗ 
України № 455 від 02.07.2014 та № 164 від 03.03.2016. Усім хворим проводили 
якісне визначення маркерів некрозу міокарда у першу добу госпіталізації 
експрес-методом (Фармаско, Іспанія). Забір крові для лабораторних 
досліджень, передбачених дисертаційним дослідженням, проводили із ліктьової 
вени в об’ємі 10 мл в першу добу госпіталізації натще після 12-годинного 
голодування з наступним центрифугуванням протягом 10 хвилин при 2000 
об./хв. Сироватку відбирали в епендорфи і за потреби зберігали при -20ºС до 
проведення аналізів.  

Для оцінки стану ліпідного обміну визначали рівень загального 
холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїнів низької густини (ХС ЛПНГ), ХС 

ЛПВГ, тригліцеридів (ТГ). Рівень ЗХС визначали за методом Allain C.C. et al. 
(1974) в модифікації фірми Labsystems, Finland) на аналізаторі ФП-901 

(Фінляндія). Рівень ХС ЛПВГ визначали в α-ліпопротеїнах шляхом  
відокремлення в сироватці крові ХС ЛПВГ після осадження ХС ЛПНГ та ХС 
ЛПДНГ гепарином у присутності йонів марганцю та центрифугування. Рівні 
ХС ЛПНГ розраховували за формулою Фрідвальда: ХС ЛПНГ = ЗХС - (ХС 
ЛПВГ + ТГ / 2,2) в ммоль/л. Визначення ТГ проводили методом окиснення 
гліцерину до формальдегіду (Fletcher M.J., 1968, в модифікації фірми Lachema 
(Чехія)). Вміст аполіпопротеїнів А1 (Апо А1) та В (Апо В) визначали 
імунотурбідиметричним методом за допомогою наборів фірми «Dialab» 

(Австрія), вираховували співвідношення Апо В / Апо А1. Оцінку стану 
вуглеводного обміну здійснювали шляхом визначення рівня глікемії натще 
(ммоль/л) та глікозильованого (HbA1c (%)) методом Gabbay K.H. et al. (1979) з 

використанням стандартних наборів реактивів фірми Lachema (Чехія) на 
мікроаналізаторі ФП-901 (Фінляндія). Активність системного запалення 
досліджували шляхом визначення рівнів СРП та загального фібриногену (ФГ). 
СРП у сироватці крові досліджували високочутливим імунотурбідиметричним 
методом на мікроаналізаторі ФП-901 (Фінляндія) за допомогою набору 
реагентів фірми «PLIVA-Lachema Diagnostika» (Чехія). Рівень малонового 

диальдегіду (МДА) визначали методом Е.Н. Коробейнікової (1989), 
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церулоплазміну (ЦП) – методом Ревіна в модифікації С.В. Бєстужева і  
В.Г. Колба (1982), TGF-β2 – методом твердофазного «сендвіч-ензим-

пов'язаного-імуносорбентного» аналізу за допомогою наборів Ultra Sensitive 

TM ELISA kits («BIOSOURCE Introgen Corporation», США). Стан 

ендотеліальної функції вивчали шляхом оцінки рівнів ЕТ-1 та eNOS у сироватці 
крові. ЕТ-1 визначали за допомогою стандартних реактивів фірми Cloud-Clone 

Corp (США), активність eNOS – реактивів компанії WUHAN EIAAB SCIENCE 
CO., Ltd (Китай) на аналізаторі «Labsystems multiscan». Принцип методів 

ґрунтується на імуноферментній технології із застосуванням фотометрії.  
 Реєстрацію даних електрокардіографії (ЕКГ) проводили у 12 відведеннях 
на електрокардіографі Heaco 300G (Англія) при швидкості 25 мм/сек або  
50 мм/сек, масштаб 1 мВ=10 мм. Оцінювали частоту серцевих скорочень (ЧСС), 

зміни сегмента ST, тривалості інтервалів, особливості зубців Q, R, S, T, а також 
порушення ритму і провідності.  

Артеріальний тиск  вимірювали за допомогою стандартного ртутного 
сфігмоманометра після 15-хвилинного спокою. Пульсовий АТ (ПАТ) 
обчислювали за різницею між систолічним АТ (САТ) і діастолічним АТ (ДАТ).  

Всім пацієнткам з НС проводили ехокардіографію (ЕхоКГ) у стані 
спокою в першу та (за необхідності) 10 добу стаціонарного лікування на 
ультразвуковому діагностичному апараті Acuson Cypress Siemens (США) за 
допомогою секторного датчика із частотою 2 – 4 МГц. Оцінювали структуру та 
функцію шлуночків і передсердь, параметри внутрішньосерцевої 
гемодинамики. Вимірювали наступні показники: кінцевий діастолічний розмір 
(КДР, см) та кінцевий систолічний розмір (КСР, см) лівого шлуночка (ЛШ), 

товщину задньої стінки ЛШ (см) та міжшлуночкової перегородки (МШП, см), 
розмір лівого передсердя (ЛП, см). Кінцевий діастолічний об’єм (КДО, мл), 
кінцевий систолічний об’єм (КСО, мл), ударний об’єм (УО) та фракцію викиду 
(ФВ) ЛШ обчислювали методом Сімпсона. Сегментарну скоротливість ЛШ 
оцінювали за 16-сегментною моделлю будови ЛШ за Shiller N.B. (1989) та 
згідно з класифікацією сегментарного поділу ЛШ, запропонованого 
Американським товариством з ЕхоКГ. Ступінь порушення локальної 
скоротливості (СПЛС) розраховували за формулою: від загальної суми балів 16 
візуалізованих сегментів віднімали 16 та ділили на число сегментів з 
порушеною скоротливістю. Індекс асинергії (ІндА) визначали за формулою: 
співвідношення фактичної суми балів усіх сегментів до їхньої загальної 
кількості (тобто до 16). 

Коронароангіографію (КАГ) виконували за допомогою ангіографа Axiom 
Artis компанії Siemens (Model №10144179) (2007) зі стандартним пакетом 
програм аналізу ангіографічних зображень (QCA) із застосуванням контрасту 
Ультравіст (Німеччина). Аналіз результатів КАГ включав оцінку типу 
коронарного кровообігу, характер, локалізацію та вираженість уражень КА, 
стану мікроваскулярного та колатерального кровотоку. При виконанні КАГ 
гемодинамічно незначимим вважали стеноз <50%, гемодинамічно значимим –
50-90%, критичним ≥90%. Порушення мікроциркуляції констатували при 
вивільненні контрасту впродовж > 6 – 7 систол. Ступінь виразкування 
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атеросклеротичних бляшок визначали за допомогою програми Quantitative 
coronagraphy analysis  шляхом розрахунку індексу  виразкування (ulceration 

index (UI), од.) за формулою: UI = L1 / L2, де L1 – ширина просвіту артерії в місці 
найменшого звуження в межах аналізованого стенозу, L2 – максимальна 
ширина просвіту в межах цього ж сегменту. Його величина обернено 
пропорційна до ступеня виразкування атероми. 

Статистичну обробку матеріалу проводили на персональному комп’ютері 
за допомогою прикладних програм «Microsoft Office Excel 2016» та «Statistics  
ver. 10.0 for Windows». При аналізі параметрів під час перевірки статистичних 
гіпотез та представлення результатів керувались рекомендаціями ДАК МОН 

України  і використовували програмне забезпечення Soft statistics ver 1.4.6. 

Оцінювали середнє значення, стандартні похибки (M ± m), а також 
достовірність відмінностей в групах. Прогнозування розвитку НС та її 
ускладнень проводили методом множинного лінійного регресійного аналізу. 
Вплив окремих чинників оцінювали за показником відносного ризику (odds 
ratio – OR) з розрахунком 95% довірчого інтервалу. Достовірною вважали 
різницю при р < 0,05. Для оцінки взаємозв’язків між показниками здійснювали 
кореляційний аналіз за методом Пірсона, а також проводили багатофакторний 
кореляційно-регресійний аналіз.  

 Результати дослідження і їх обговорення. Встановлено, що у жінок-

курців (ІА) НС виникає приблизно на 8,1 років раніше, ніж у жінок-некурців 

(ІБ): середній вік у підгрупах становив, відповідно 51,47 ± 2,34 (ІА) та  59,57 ± 

3,48 роки (ІБ), р < 0,05. Порівняно з пацієнтками-некурцями (ІБ) та здоровими з 
(ІІА) і без звички куріння (ІІБ), у хворих на НС жінок-курців (ІБ) виявляється 
достовірно більша поширеність і важкість АГ (77,90 ± 5,09 %), ЦД (34,88 ±  

1,25 %), ДЛП (88,37 ± 1,54 %) та ожиріння (34,88 ± 3,32%) (табл. 1).  

Таблиця 1 – Поширеність основних факторів ризику розвитку у пацієнток 
з НС (ІА, ІБ) і здорових жінок (ІІА, ІІБ),  залежно від звички куріння 

Фактори  
ризику 

Підгрупа ІА 

n=86 

Підгрупа ІБ 

n=64 

Підгрупа ІІА 

n=45 

Підгрупа  ІІБ 

n=30 

АГ, % 77,90 ± 5,09*#Δ 51,56 ± 3,67 17,78 ± 1,37* 6,67 ± 0,16 

ДЛП, % 88,37 ± 1,54*#Δ 60,94 ± 3,55 53,33 ± 3,75 43,33 ± 5,27 

ЦД, % 34,88 ± 1,25*#Δ 18,75 ± 0,65 0,00 0,00 

Ожиріння, % 34,88 ± 3,32*#Δ 21,88 ± 2,54 17,78 ± 2,87* 23,34 ± 2,12 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп А та Б  
         # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

         Δ - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп IА та IІБ 

У них реєструються достовірно вищі середні рівні АТ (САТ і ПАТ), ІМТ, 
співвідношення ОТ/ОС та ІВО, показників ПОЛ (МДА та ЦП), маркерів 
системного запалення (ФГ, СРП) та більша виразність ендотеліальної 
дисфункції. У переважної більшості з них (>80%) реєструється поєднання  3–4 

факторів ризику, у 34,87 ± 2,43 %  – більше 5 факторів ризику одночасно.  
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Порівняно зі здоровими (ІІА, ІІБ), у пацієнток з НС спостерігались тяжчі 
порушення ліпідного обміну атерогенного характеру, а саме: підвищення рівня 
ЗХС, ХС ЛПНГ, ТГ, Апо В та співвідношення Апо В / Апо А1, зниження вмісту 
ХС ЛПВГ та Апо А1, виразність яких була прямо пов’язана зі звичкою куріння, 
причому як серед хворих на НС (ІА), так і серед відносно здорових жінок-

курців (ІІА). Виявлені зміни були найбільш вираженими серед пацієнток-курців 
з НС (ІА), у яких реєструвалися достовірно найвищі середні рівні атерогенних 
фракцій ліпідів та найбільша поширеність атерогенних порушень ліпідного 
обміну, як у порівнянні зі здоровими жінками (ІІА, ІІБ), так і з хворими на НС 
без фактора куріння (ІБ)  (табл. 2).  

Таблиця 2 - Середні значення основних показників у хворих на НС (ІА, 
ІБ) та практично здорових жінок (ІІА, ІІБ) в залежності від звички куріння 

Показники Підгрупа ІА 

n=86 

Підгрупа ІБ 

n=64 

Підгрупа 
ІІА n=45 

Підгрупа ІІБ 

n=30 

ЗХС, ммоль/л 6,72 ± 0,23*#Δ 5,96 ± 0,34 5,12 ± 0,26* 5,03 ± 0,14 

ХС ЛПВГ, моль/л 0,94 ± 0,02*#Δ 1,04 ± 0,02 1,18 ± 0,02 1,23 ± 0,03 

ХС ЛПНГ, моль/л 4,38 ± 0,16*#Δ 3,64 ± 0,28 2,15 ± 0,23* 1,98 ± 0,18 

ТГ, ммоль/л 2,52 ± 0,12*#Δ 1,94 ± 0,15 1,72 ± 0,98* 1,67 ± 0,78 

Апо А1, г/л 0,79 ± 0,01*#Δ 0,93 ± 0,01 0,99 ± 0,06 1,07 ± 0,05 

Апо В, г/л 1,60 ± 0,02*Δ 1,25 ± 0,02 1,14 ± 0,03 1,11 ± 0,06 

Апо В/Апо А1, од. 2,09 ± 0,01*#Δ 1,36 ± 0,02 1,39 ± 0,18* 1,30 ± 0,21 

HbA1c, % 6,58 ± 0,10*#Δ 6,22 ± 0,12 5,72 ± 0,10 5,39 ± 0,07 

СРП, мг/мл 7,86 ± 0,51*#Δ 5,54 ± 0,16 2,50 ± 0,14* 1,20 ± 0,08 

 ФГ, г/л 5,77 ± 0,15*#Δ 4,78 ± 0,14 3,85 ± 0,01* 2,78 ± 0,05 

TGF-β2, пг/мл 172,02±4,53*#Δ 213,36 ± 6,87 242,31 ±4,25 257,15 ± 7,94 

МДА, нмоль/мг  0,73 ± 0,01*#Δ 0,63 ± 0,01 0,60 ± 0,01 0,51 ± 0,01 

ЦП, мг/л.год 461,62±7,14*#Δ 421,42 ±14,01 402,08 ±15,8 393,01 ±20,42 

eNOS, пг/мл 127,97±1,30*#Δ 185,50 ± 3,68 195,53 ±5,67 230,27 ±6,32 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  А та Б  
          # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

         Δ - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  IА та IІБ 

 

Вища активність системного запалення, вільнорадикального окиснення та 
найнижчий рівень ендотеліального захисту також виявлялись у групах курців 
(ІА, ІІА), порівняно з некурцями (ІБ, ІІБ). При цьому найвищі середні значення  
СРП, ФГ, МДА, ЦП та ЕТ-1, а також найбільша частка осіб з перевищенням 
референтних значень цих показників реєструвались в групі жінок-курців з НС 
(ІА). Відповідно, у цій же групі хворих відмічались найнижчі середні рівні 
еNOS та TGF-β2, а також найнижча частка осіб з нижчими за референтні 
значення рівнями цих показників. Отримані дані пояснюють найвищий ризик 
розвитку НС серед жінок-курців, враховуючи несприятливу дію куріння 
практично на всі основні ланки розвитку коронарного атеросклерозу та його 
дестабілізації.  
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Досліджено вплив окремих чинників на ризик виникнення НС у жінок, 
залежно від звички куріння. Зокрема, у пацієнток з фактором куріння (ІА) він 
найчастіше пов'язаний з атерогенною ДЛП (ЗХС ˃ 4 ммоль (OR = 12,02, СІ = 

8,12 - 16,32),  ХС ЛПНГ ˃ 1,8 ммоль/л (OR = 9,32, СІ = 6,13 – 12,56), ХС ЛПВГ 
˂ 1,2 ммоль/л (OR = 3,91, СІ = 2,12 – 5,45)), ендотеліальною дисфункцією (ЕТ-1 

˃ 7,87 пг/мл (OR = 7,44, СІ = 2,89 – 6,21); eNOS ˂ 180 пг/мл (OR = 3,42, СІ = 

2,16 – 4,78); TGF-β2 <168 пг/мл (OR = 4,13; СІ = 2,78 – 5,92)), активністю 
системного запалення (СРП  ˃ 3 мг/л (OR = 3,62, СІ = 2,15 – 4,56)) та ПОЛ 
(МДА ˃ 0,45 нмоль/мг (OR = 2,89, СІ = 1,55 – 3,91), ЦП  ˃ 380 мг/л.год 
(OR=2,34, СІ = 1,46 – 3,25)) (табл. 3). Ризики розвитку НС, пов’язані з 
переліченими показниками, виявились у 1,5-2 рази вищими у жінок з фактором 
куріння (ІА), порівняно з жінками без нього (ІБ). Фактор куріння, як 
самостійний чинник, збільшує ризик розвитку НС у 4 рази (OR = 4,10, СІ = 2,18 

– 6,12) (табл. 3). 

Таблиця 3 – Співвідношення ризиків виникнення   НС у жінок ІА та ІБ 

підгруп, порівняно зі здоровими жінками (ІІА та ІІБ), залежно від звички 

куріння та окремих факторів ризику 

 Показники Підгрупа ІА, n = 86 Підгрупа ІБ, n = 64 

OR 95% CI OR 95% CI 

Куріння 4,10 2,18 – 6,12 - - 

ЗХС > 4 ммоль/л 12,02 8,12 – 15,92 4,21 2,13 – 6,72 
ХС ЛПВГ  < 1,2 
ммоль/л 

3,91 2,12 – 5,45 1,83 0,92 – 3,02 
ХС ЛПНГ  > 1,8 

ммоль/л 
9,32 6,13 – 12,56 3,56 2,12 – 4,91 

Апо В / Апо А1 > 0,85 2,69 1,15 – 4,21 1,35 0,52 – 2,34 
СРП  ˃ 3 мг/л 3,62 2,15 – 4,56 1,78 0,95 – 2,76 
TGF-β2 < 168 пг/мл 4,13 2,78 – 5,92 2,21 1,32 – 3,56 
МДА ˃ 0,45 нмоль/мг 2,89 1,55 – 3,91 1,42 0,78 – 2,18 
eNOS ˂ 180 пг/мл 3,42 2,16 – 4,78 1,63 0,98 – 2,64 
ЕТ-1 ˃ 7,87 пг/мл 7,44 2,89 – 6,21 2,62 1,58 – 3,52 

 

При аналізі кореляційних зв’язків встановлено, що у пацієнток-курців 
(ІА) виразність атерогенних змін ліпідного обміну прямо пов'язана з виразністю 
ендотеліальної дисфункції та зниженням рівня TGF-β2. Зокрема, у жінок ІА 
підгрупи рівень ХС ЛПНГ достовірно прямо корелював з ET-1 (r = 0,57), ЦП  
(r = 0,25), МДА (r = 0,31), Апо В (r = 0,45), співвідношенням Апо В / Апо А1  
(r = 0,67), в той час як рівень ХС ЛПВГ - із вмістом у крові eNOS, TGF-β2 та 
Апо А1 (відповідно, r = 0,51, r = 0,52, r = 0,56, р ˂ 0,05), та обернено – з ET-1, 

ЦП, МДА, Апо В, співвідношенням Апо В / Апо А1 (відповідно, r = - 0,43,  

r = - 0,31, r = - 0,24, r = - 0,37, r = - 0,44, р ˂ 0,05). Встановлено достовірні прямі 
кореляційні зв’язки високої і середньої сили між виразністю системного 
запалення, порушеннями ліпідтранспортної системи (Апо В / Апо А1), 
активністю ПОЛ і схильністю до вазоспазму (ЕТ-1) у хворих на НС жінок-

курців (ІА). Тобто, зі збільшенням виразності системного запалення 
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погіршувався стан ліпідного обміну та функції ендотелію. У підгрупі хворих на 
НС жінок-некурців (ІБ) кореляційні зв’язки між аналізованими показниками 
загалом були подібними, проте значно слабшої сили (помірні або слабкі), а в 
деяких випадках – взагалі відсутніми. 

Шляхом проведення множинного кореляційно-регресійного аналізу було 
доведено існування сильного множинного кореляційного зв’язку рівнів TGF-β2, 
ЕТ-1 і тривалості куріння  (R = 0,60, при р = 0,000003), а також - рівнів ІМТ, 
TGF-β2 (мг/мл) і СРП (мг/л) (R = 0,75, p = 0,00002) у пацієнток-курців (ІА). 
Встановлено високий прогнозований ризик розвитку НС при значеннях 
тривалості куріння > 12 років, рівні ЕТ-1 > 30 пг/мл та TGF-β2 < 160 пг/мл, а 
також при значеннях ІМТ ˃ 30 од, СРП ˃ 14 мг/л та TGF-β2 ˂ 145 пг/мл, 
помірний ризик – при тривалості куріння < 5 років, ЕТ-1 ˂ 10 пг/мл, TGF-β2  > 
200 пг/мл, а також при ІМТ ˃ 27 од, СРП ˃ 8 мг/л та TGF-β2 ˂ 165 пг/мл. 

Проведене нами дослідження засвідчило істотно гірший профіль 
коморбідної патології, а також важчий перебіг НС у жінок-курців (ІА), порівняно 
з некурцями (ІБ), незважаючи на достовірно молодший вік жінок зі звичкою 
куріння (ІА). У майже половині випадків спостерігалась нетипова для ГКС 
симптоматика (43,02 (ІА) проти 19,69 % (ІБ), р ˂ 0,05), що призводило до 
запізнілої госпіталізації (˃ 24 год) кожної третьої пацієнтки ІА підгрупи (34,92 % 

(ІА) проти 11,78 % (ІБ), р ˂ 0,05). Такі особливості реєструвались у 2 – 3 рази 

частіше, ніж в підгрупі пацієнток-некурців (ІБ). Порівняно з жінками, які не 
курять (ІБ), перебіг НС у жінок-курців (ІА) характеризувався у 2,5 рази частішим 
виникненням порушень ритму і провідності (особливо екстрасистолії та 
фібриляції передсердь) (68,13 % (ІА) проти 25,86 % (ІБ), р ˂ 0,05), в 1,5 рази – 

епізодів гострої серцевої недостатності (Killip I – II) (36,05 % (ІА) проти 21,88 % 
(ІБ), р ˂ 0,05) та рецидивів больового синдрому (33,72 % (ІА) проти 23,44 % (ІБ), 
р ˂ 0,05), що призводило до тривалішого терміну перебування в стаціонарі (в 
середньому на 1,5 доби) (11,12 ± 0,72 (ІА) проти 9,58 ± 0,53 (ІБ), р ˂ 0,05).   

Встановлено, що куріння збільшує ризик несприятливого перебігу НС у 
жінок у 8,2 разів (OR = 8,17, CI = 7,18 – 9,21), атипового больового синдрому - у 

4,1 рази (OR = 4,09; СІ = 2,78 – 6,25), пізньої (˃ 24 год.) госпіталізації – в 5,1 
разів (OR = 5,08; СІ = 3,78 – 6,76), аритмій – в 6,5 разів (OR = 6,47; СІ = 5,18 – 

7,81). ДЛП (збільшення ЗХС, ХС ЛПНГ, співвідношення Апо В / Апо А1, 
зниження ХС ЛПВГ і Апо А1) у жінок-курців збільшує ризик перелічених 
станів у 3,1 - 10,2 разів, а наявність  у них АГ, ЦД та ожиріння – ще у 2,2 – 3,1 

рази. Ризик розвитку ускладнень НС у жінок-курців (ІА) достовірно перевищує 
такий в  групі жінок, які не курили (ІБ), у 1,5 – 2,2 рази.   

У жінок-курців з НС (ІА) встановлено достовірні прямі кореляційні 
зв’язки між фактором куріння та розвитком атипової симптоматики при 
маніфестації НС (r = 0,62), частотою реєстрації порушень ритму та провідності 
(r = 0,78), рецидивів больової та безбольової ішемії міокарда (r = 0,49), 

середньою тривалістю госпіталізації (r = 0,51), загальною сумою балів за 
шкалою GRACE (r = 0,67), середніми рівнями ХС ЛПНГ (r = 0,39), індексу Апо 

В / Апо А1 (r = 0,58), СРП (r = 0,48), ЕТ-1 та ЦП (r = 0,42). В обох підгрупах 
хворих (ІА, ІБ) виявлено прямий кореляційний зв’язок середньої сили між АГ, 
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порушеннями ритму й провідності, пізньою госпіталізацією (˃ 24 год) і 
тривалістю госпіталізації. Водночас, встановлено достовірний обернений 
кореляційний зв'язок рівня TGF-β2 з фактором куріння (r = - 0,47) та наявністю 
у жінок-курців АГ (r = - 0,59), ЦД (r = - 0,35) та ожиріння (r= - 0,46). У жінок ІБ 
підгрупи таких взаємозв’язків виявлено не було. 

Аналіз даних КАГ засвідчив, що у пацієнток-курців (ІА), порівняно з 
некурцями (ІБ), достовірно частіше виявляються істотно важчі ураження 
коронарних артерій (КА): гемодинамічно значимі, дифузні, переважно в 
проксимально-медіальних сегментах КА, з найчастішою локалізацією змін у 
лівій КА та її міжшлуночковій гілці, що супроводжується надмірним 
компенсаторним розвитком колатерального кровотоку. Серед жінок-курців з 
НС (ІА) питома вага пацієнток з багатосудинними ураженнями становила 29,03 

± 1,98 %, що вдвічі достовірно більше, ніж у жінок-некурців з НС (ІБ) - 14,29 ± 

1,07 %. Приблизно у 78% з них (ІА) виявлялися ознаки порушення 
міокардіальної перфузії на рівні дрібних гілок КА (особливо у випадках 
відсутності гемодинамічно значимих стенозів КА), які виявлялися істотним 
сповільненням кровотоку і затримкою вивільнення контрасту (> 7 систол). У 
жінок-некурців з НС (ІБ) такі зміни виявлялись у 1,5 рази рідше. Розрахунок 
індексу виразкування (UI) засвідчив глибші деструктивні зміни в уражених КА 
також серед жінок-курців з НС (ІА), в групі яких середнє значення цього 
показника виявилося достовірно нижчим, порівняно з пацієнтками-некурцями 
(ІБ): 0,75 ± 0,091 од. (ІА) проти 0,82 ± 0,097 од. (ІБ), p<0,05.  

Аналіз кореляцій між змінами в КА та аналізованими показниками у 
жінок з фактором куріння (ІА) продемонстрував пряму достовірну залежність 
між збільшенням гемодинамічних стенозів ˃ 50 % та рівнями Апо В, Апо В / 

Апо А1, ЕТ- 1 (r = 0,42, 0,53, 0,38, p < 0,05), а також достовірний зворотній 
кореляційний зв'язок - із вмістом у крові Апо А1, TGF-β2 та eNOS (r = - 0,42, - 

0,39, - 0,31, p < 0,05). Збільшення глибини виразкування (зниження UI) в цій 
групі було пов’язане зі зростанням рівнів Апо В, Апо В / Апо А1, ХС ЛПНГ, 
ЕТ-1 (r = - 0,31, - 0,59, - 0,36, - 0,56, p < 0,05), сповільнення коронарного 
кровотоку – з  рівнями Апо В, ХС ЛПНГ, ЕТ-1 (r = 0,43, 0,34, 0,42, p < 0,05). 

Зворотній кореляційний зв'язок середньої та високої сили даного показника 
реєструвався з рівнями Апо А1,  eNOS, TGF-β2 (відповідно, r = - 0,36, - 0,56,        

- 0,65, p < 0,05). У жінок-некурців з НС (ІБ) тенденції кореляцій між 
аналізованими показниками були подібними, проте значно слабшими.  

Методом мультифакторного регресійного аналізу встановлено, що у 
жінок з фактором куріння (ІА) найвищий ризик розвитку НС пов'язаний з: а) 
тривалістю АГ ˃ 23 років, ПАТ > 68 мм рт. ст. та UI < 0,62 од.; б) тривалістю 

куріння ˃ 21 років, TGF-β2 ˂ 165 пг/мл та UI ˂ 0,65 од.; в) тривалістю куріння ˃ 
15 років, Апо В / Апо А1 > 2,20 од.,  UI < 0,65 од.. 

Результати аналізу ефективності медикаментозного лікування НС з і без 
включення до нього кверцетину засвідчили, що він пришвидшує процеси 
зниження проатерогенних змін ліпідного обміну, активності ПОЛ та 
прозапальних факторів, сприяє швидшому відновленню функції ендотелію. У 
жінок-курців, яким додатково призначали кверцетин (ІА1), реєструвалась 
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достовірно більш виразна (в 1,4 – 1,7 рази) позитивна динаміка перелічених 
показників, як в порівнянні з курцями, що отримували тільки базисну терапію 
(ІА2), так і з некурцями, які отримували  кверцетин (ІБ1) (табл.4).  

Таблиця  4 – Динаміка середніх значень основних показників у хворих на 
НС жінок-курців при лікуванні з та без використання кверцетину (ІА1, ІА2) 

 

Показники 

Підгрупа ІА1 (n = 30) 

ОМТ + кверцетин 

Підгрупа ІА2 (n = 23) 

ОМТ 

до 
лікування 

після  
лікування  

∆(%) до 
лікування 

після  
лікування  

∆(%) 

ЗХС, ммоль/л 6,71±0,31*# 5,98±0,45 -10,9 6,69±0,27* 6,21±0,37 -7,2 

ХСЛПВГ, ммоль/л 0,91±0,02*# 1,06±0,02 14,2 0,93±0,02* 0,98±0,02 5,1 

ХСЛПНГ, ммоль/л 4,32±0,24*# 3,78±0,36 -12,5 4,28±0,46* 3,97±0,32 -7,3 

Апо А1, г/л 0,80±0,01*# 0,94±0,01 14,9 0,82±0,02* 0,87±0,02 5,8 

Апо В, г/л 1,62±0,02*# 1,36±0,02 -16,1 1,64±0,03* 1,48±0,02 -9,8 

Апо В / Апо А1, од 2,01±0,01*# 1,47±0,03 -36,7 2,00±0,01* 1,70±0,02 -5,0 

ТГ, ммоль/л 2,54±0,18*# 1,98±0,17 -22,1 2,51±0,28* 2,16±0,23 -13,9 

СРП, мг/мл 7,82±0,55*# 5,14±0,43 -34,1 7,76±0,81* 6,25±0,75 -19,5 

TGF-β2, пг/мл 173,12± 

4,83 *# 

204,56± 

6,12 

15,3 172,56± 

5,14 

187,62± 

7,18 

8,0 

МДА, нмоль/мг  0,75±0,02*# 0,61±0,02 -18,7 0,73±0,03 0,67±0,02 -8,2 

eNOS, пг/мл 131,18± 

2,52*# 

186,43± 

3,56 

29,6 137,32± 

5,71* 

164,37± 

4,78 

16,5 

EТ-1, пг/мл 17,53±1,19*# 9,78±0,12 -44,2 17,32±1,5* 12,53±0,31 -27,7 

СПЛС, од 1,06±0,01*# 0,83±0,02 -21,7 1,07±0,01* 0,95±0,02 -11,2 

ІндА, бали 1,25±0,01*# 1,18±0,02 -5,6 1,27±0,01 1,24±0,03 -2,4 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – достовірність різниці між показниками до і після лікування 

               #  - р ˂ 0,05 – достовірність різниці між показниками ІА1 та ІА2 підгруп 

Аналіз динаміки рівнів основних показників загальної та регіональної 
скоротливості міокарда засвідчив збільшення ФВ ЛШ у хворих усіх підгруп, 
проте її приріст (Δ, %) наприкінці лікування був найбільшим у осіб, які 
приймали кверцетин (ІА1, ІБ1). Він виявився серед них достовірно більшим за 

аналогічний у підгрупах ІА2 та ІБ2 (8,7 % (ІА1) та 5,4 % (ІБ1) проти 3,3 % (ІА2) 

та 2,8 % (ІБ2), р < 0,05). Середні значення СПЛС та ІндА - основних показників 
регіональної скоротливості міокарда зменшились істотніше у жінок, яким 
призначали кверцетин (відповідно, на 21,7 %; 5,6 % (р < 0,05) в ІА1 підгрупі, 
15,5 %; 7,7 % (р < 0,05) в ІБ1 підгрупі), порівняно з жінками, які його не 
приймали (ІА2 – на 11,2%; 2,4 % (р < 0,05), ІБ2 – 10,8 %; 5,2 % (р < 0,05). У 
жінок-курців (ІА1) застосування кверцетину в схемі стандартного лікування НС 
дозволило суттєво покращити її перебіг, знизити частоту ускладнень (рецидиви 
больового синдрому – на 33,3 %, порушення ритму і провідності – на 55,5 %) та 
скоротити середню тривалість госпіталізації (у курців – на 1,5 доби). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі отримано нові науково-обґрунтовані результати, 

що вирішують актуальне науково-практичне завдання: покращення діагностики 

та лікування НС у жінок з і без фактора куріння на основі детального вивчення 
факторів ризику, клінічного перебігу, показників ліпідного та вуглеводного 
обміну, маркерів ендотеліальної дисфункції, системного запалення, стану ПОЛ, 
даних КАГ та їх взаємозв’язків. 

1. Нестабільна стенокардія у жінок-курців виникає приблизно на 8 
років раніше, ніж у осіб без фактора куріння. Порівняно з пацієнтками-

некурцями, здоровими особами з і без звички куріння, у них виявляються 

достовірно більші: поширеність і важкість АГ (77,90 ± 5,09 %), ЦД (34,88 ±  

1,25 %), атерогенної ДЛП (88,37 ± 1,54 %) та ожиріння (34,89 ± 3,32 %). У 
понад 80 % реєструється поєднання  більше 3 факторів ризику, а у кожної 
третьої - більше п’яти (34,87 ± 2,43 %). 

2. У хворих на НС жінок з фактором куріння реєструються найважчі 
порушення ліпідного обміну атерогенного характеру, а саме достовірно 
найвищі рівні ЗХС, ХС ЛПНГ, ТГ, Апо В, співвідношення Апо В / Апо А1 та 
найнижчі - ХС ЛПВГ та Апо А1, виразність яких прямо корелює з 
інтенсивністю куріння. У жінок-курців відносний ризик розвитку НС 
асоціюється з ЗХС ˃ 4 ммоль/л, ХС ЛПНГ ˃ 1,8 ммоль/л, ХС ЛПВГ ˂  
1,2 ммоль/л, що є достовірно в 1,5 – 2 рази більшим, ніж у пацієнток з НС без 
звички куріння.  

3. Розвиток НС у жінок-курців відбувається в умовах найвищої 
активності системного запалення й вільнорадикального окиснення та 
найнижчого рівня ендотеліального захисту, про що свідчать достовірно 
найвищі середні значення СРП, ФГ, МДА, ЦП, ЕТ-1 та найнижчі  - eNOS, TGF 

β2. Відносний ризик розвитку НС у жінок-курців при відхиленні від 
референтних значень цих показників збільшується у 3,4 – 7,4 рази, що в 1,5 – 2 

рази вище, ніж серед жінок без звички куріння. Доведено високий 
прогнозований ризик розвитку НС при тривалості куріння ˃ 12 років, рівні ЕТ-1 

˃ 30 пг/мл, TGF β2 ˂ 145 пг/мл,  ІМТ ˃ 30 од. та СРП ˃ 14 мг/л.  
4. Для пацієнток зі звичкою куріння характерні: істотно важчий 

профіль коморбідної патології на момент розвитку НС, у 2 – 3 рази частіша 
атипова симптоматика (43,02 %) і запізніла (˃ 24 год) госпіталізація (34,92 %), у 
2,5 рази вищий ризик порушень ритму і провідності, у 1,5 рази – рецидивів 
ішемії міокарда та збільшення терміну госпіталізації. Фактор куріння підвищує 
ризик розвитку ускладнень НС у жінок у 8,2 разів (OR = 8,17; CI = 7,18 – 9,16). 

Ймовірність ускладненого перебігу зростає додатково у 9,3 – 10,2 разів при 
гіперхолестеринемії, у 4,4 – 6,0 разів – при збільшенні рівня ЕТ-1, зниженні 
вмісту TGF-β2 та eNOS, у 3,1 – 3,5 разів – при підвищенні СРП та наявності АГ, 
у 2,2 – 2,7 разів – при ЦД та ожирінні.   

5. У хворих на НС жінок-курців реєструються істотно важчі ураження 
КА: гемодинамічно значимі, переважно в проксимально-медіальних сегментах 

або дифузні, з домінуючою локалізацією у  лівій КА та її міжшлуночковій гілці, 
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у поєднанні з надмірним компенсаторним розвитком колатерального 
кровотоку, вираженими порушеннями коронарної мікроциркуляції, важчими 
деструктивними змінами в уражених епікардіальних КА (достовірно 
найнижчим UI (0,75 ± 0,091)). Встановлено сильний мультифакторний 
кореляційний зв'язок між тривалістю куріння, збільшенням співвідношення 
Апо В / Апо А1, зниженням TGF-β2 та UI.  

6. Включення кверцетину  до стандартної терапії пацієнток з НС 
дозволяє суттєво покращити ліпідний обмін і стан функції ендотелію, знизити 
активність системного запалення і вільнорадикального окиснення ліпідів, що 
прискорює процеси відновлення загальної та регіональної скоротливості 
міокарда, знижує ризик ускладнень (порушення ритму і провідності, рецидиви 
больового синдрому) та скорочує тривалість госпіталізації. Достовірно 
найбільш виразна позитивна динаміка перелічених показників спостерігалась в 
групі жінок-курців.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При верифікації діагнозу НС та визначенні тактики її лікування у жінок-

курців рекомендовано враховувати важчу коморбідність, вищу частоту 
поєднання факторів ризику, високу ймовірність атипової симптоматики при 
переважно більш виражених поширених обструктивних змінах в 
епікардіальних КА і мікроциркуляторному руслі. 

2. З метою підвищення ефективності прогнозування несприятливого перебігу 
НС у жінок доцільно визначати рівні показників ліпідного спектру (особливо 
ХС ЛПНГ, ХС ЛПВГ, Апо А1 та співвідношення Апо В / Апо А1), 
концентрацію циркулюючих маркерів ендотеліальної дисфункції (ЕТ-1, 

eNOS), системного запалення (СРП) та TGF-β2.  
3. Для покращення ефективності лікування, зниження ризику ускладнень і 

скорочення терміну перебування в стаціонарі хворих на НС жінок-курців 
рекомендовано в комплексі ОМТ використовувати кверцетин за 
наступною схемою: 0,5 г у 50 мл фізіологічного розчину, двічі на день 
впродовж 5 днів з переходом на одноразове введення впродовж наступних 
4 – 5 днів. 

4. При проведенні вторинної профілактики серцево-судинних ускладнень після 
перенесеної НС у жінок-курців особливу увагу слід надавати обов’язковій 
безумовній відмові від активного куріння, зменшенню ризику дії вторинного 
диму (пасивного куріння), а також ретельному моніторингу показників 
ліпідного обміну.     
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АНОТАЦІЯ 

 

Бедзай А.О. Нестабільна стенокардія у жінок-курців: особливості 
клінічного перебігу та фармакотерапії. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню факторів ризику, 
особливостей перебігу, покращенню діагностики та лікування НС у жінок в 
залежності від фактора куріння. 

Доповнено наукові дані щодо основних факторів ризику, особливостей 
клінічного перебігу та ускладнень у пацієнток з НС, залежно від фактора 

куріння. З’ясовано особливості стану показників ліпідного та вуглеводного 
обміну, маркерів ендотеліальної дисфункції,  активності системного запалення 
та ПОЛ у жінок-курців. Досліджено стан вінцевого кровообігу у жінок з НС в 
залежності від фактора куріння. Сучасними методами статистичного аналізу 
встановлено вплив окремих факторів ризику та їх поєднань на ризик розвитку 
НС та її ускладнень у жінок з і без фактора куріння. Отримано нові наукові дані 
щодо оптимізації лікування НС у жінок-курців. 

Ключові слова: нестабільна стенокардія, куріння, жінки-курці, 
метаболічний статус, ліпідний спектр, вуглеводний обмін, системне запалення, 
ендотеліальна дисфункція, трансформуючий фактор росту, 
коронароангіографія, індекс виразкування, кверцетин. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Бедзай А.А. Нестабильная стенокардия у курящих: особенности 
клинического течения и фармакотерапии. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.11 - кардиология. - Львовский национальный 
медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертационная работа посвящена изучению факторов риска, 
особенностей течения, оптимизации диагностики и лечения нестабильной 
стенокардии (НС) у женщин с и без фактора курения.  

Дополнены научные данные, касающиеся распространенности и 
выраженности основных факторов риска НС у женщин, в зависимости от 
фактора курения. Проанализированы особенности липидного и углеводного 
обмена, а также маркеры эндотелиальной дисфункции, активности системного 
воспаления и системы пероксидации у курящих и некурящих пациенток с НС. 

Изучены особенности клинического течения и риск развития осложнений НС. 
На основании анализа данных коронароангиографий расширены представления 
о состоянии коронарного кровообращения у пациенток с НС в зависимости от 
наличия фактора курения. По результатам статистического анализа определен 
вклад отдельных факторов и их сочетаний в риск развития НС и ее осложнений 
у курящих женщин в сравнении с некурящими. 

Получены новые научные данные, касающиеся оптимизации лечения НС 

у курящих женщин. 

Ключевые слова: нестабильная стенокардия, курение, курящие, 
метаболический статус, липидный спектр, углеводный обмен, системное 
воспаление, перекисное окисление липидов, эндотелиальная дисфункция, 
трансформирующий фактор роста, коронарография, индекс ульцерогенности, 

кверцетин. 

 

ANNOTATION 

 

Bedzay A.O.  Unstable angina in female smokers: features of clinical 

course and pharmacotherapy. – The manuscript. 

The thesis for the degree of a candidate of medical sciences, specialty 14.01.11 

– Cardiology. – Danylo Galytsky Lviv National Medical University, Ministry of 

Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The thesis’s objectives are to devise methods of advanced diagnosis and 

improved treatment for unstable angina (UA) of female smokers. This can be 

achieved through researching on its clinical course, lipid and carbohydrate 

metabolism, inflammation markers and endothelial dysfunction, coronary 

angiography (CAG) and their relationship. 

As part of the experiment 150 patients were examined with UA. Depending on 

the level of tabaco consumption, they were divided into subgroups: IA – female 

smokers, patients with UA (n = 86, average age 51.47 ± 2.34 years), IB – female non-

smokers, patients with UA (n = 64, average age 59.57 ± 3.48 years). The control 
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group comprised of 75 essentially healthy women (average age 53.38 ± 2.91 years): 

IIA - female smokers (n = 45, average age 52.78 ± 2.52 years), IIB - non-smoking 

female (n = 30, average age 54.81 ± 3.21 years). 

As a part of the research, it was analysed the state of lipid, carbohydrate 

metabolism, and the level of malondialdehyde (MDA), ceruloplasmin (CP) as well as 

the density of C-reactive protein (CRP), endothelin-1 (ET-1) and NO-synthase 

(eNOS) and the transforming growth factor-β2 (TGF-β2)). It was researched the 
characteristics of the UA course and its complications, analysed the coronary 

angiography (CAG) results, determined a relative risk of anemia development with 

its potential complications, caused by either separate factors or their combination in 

female smokers and non-smokers. It has been considered implementation of quercetin 

in the amount that correlates to the level of tabaco consumption as a component to the 

UA treatment for females 

It has been found that in female smokers (IA) UA occurs approximately 8.1 

years earlier than in female non-smokers (IB). They have significantly higher 

prevalence and severity of hypertension (77.90 ± 5.09 %), diabetes mellitus (34.88 ± 

1.25 %), atherogenic dislipidemia (DLP) (88.37 ± 1.54 %) and obesity (34.89 ± 3.32 

%). In over 80 % of them it was recorded a combination of 3 or more risk factors, 

whist in 34.87 % risk factors combinations reached out 5 or more at the same time.  

In comparison to healthy patients with UA, they had severe DLP, the severity of 

which was directly related to the level of tabaco consumption. Among the patients-

smokers with UA (IA) it is recorded the highest average levels of atherogenic lipid 

fractions (low density lipoprotein cholesterol (LDL), triglycerides (TG), 

apolipoprotein B (apo B), apoB / apoA1) and the lowest cholesterol high-density 

lipoprotein (HDL), apolipoprotein A1 (apoA1)) as compared to healthy (IIA, IIB) and 

non-smoking patients (IB). The highest activity of systemic inflammation and the 

lowest level of endothelial protection were found in smokers (IA, IIA) in comparison 

to non-smokers (IB, IIB). The highest average values for MDA, CP, and ET-1, the 

lowest mean levels of eNOS and TGF-β2, as well as the highest proportion of 

individuals with these out-of-reference ratios, were recorded in the group of female 

smokers with UA (IA). The risks of development of UA in female smokers (IA), 

which were most often associated with atherogenic DLP, endothelial dysfunction and 

systemic inflammatory activity, were 1.5 – 2 times higher than that of non-smokers 

(IB). Smokers (IA) have proved the existence of a strong multiple correlation of 

smoking duration, levels of TGF-β2, ET-1 and CRP. 

In the IA group of patients 1.5 – 2.5 times more often registered atypical 

symptoms, delayed hospitalization (24 hours), violation of rhythm and conduction 

and recurrence of myocardial ischemia. Smoking increases the risk of all 

complications for female smokers with UA by 8.2 times, atypical pain syndrome - by 

4.1 times, late hospitalization - by 5.1 times, arrhythmias – by 6.5 times. The 

presence of DLP increases the risk of the listed states by 3.1 – 10.2 times more. 

Analysis of data from CAG has shown that patients who smoke (IA), compared to 

non-smokers (IB) have significantly more severe lesions of the coronary arteries: 

hemodynamically significant, mainly in the proximal-medial segments or diffusers, 

with dominant localization in the left coronary artery and its interventricular branch, 
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in combination with excessive compensatory development of collateral blood flow 

and more severe destructive changes in the affected epicardial CA (the most reliable 

UI (0.75 ± 0.091)). 

A strong multifactor correlation was established between an increase in the 

ratio of ApoB / ApoA1 and a decrease in TGF-β2 and UI. The inclusion of quercetin 

in standard therapy of patients with UA can significantly improve lipid metabolism 

and endothelial function, reduce the activity of systemic inflammation and free 

radical oxidation of lipids, which accelerates the processes of restoring general and 

regional myocardial contractility, reduces the risk of complications (violation of 

rhythm and conduction, recurrence of pain syndrome) and shortens the duration of 

hospitalization. The most pronounced positive dynamics of the above indicators was 

observed in the group of female smokers. 

Key words: unstable angina, smoking, female smokers, metabolic status, lipid 

profile, carbohydrate metabolism, systemic inflammation, endothelial dysfunction, 

transforming growth factor-β2, coronary angiography, the index ulceration, quercetin. 
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Перелік умовних позначень, скорочень і термінів 

 

АГ – артеріальна гіпертензія 

Апо В – аполіпопротеїн В 

Апо А1 – аполіпопротеїн А1 

ГКС – гострий коронарний синдром 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ДЛП – дисліпідемія  

ЕКГ – електрокардіографія 

ЕТ-1 – ендотелін -1 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ЗХС – загальний холестерин 

ІВО – індекс вісцерального ожиріння 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІндА – індекс асинергії  
КА – коронарна (і) артерія (ї) 
КАГ – коронароангіографія 

ЛШ – лівий шлуночок 

МДА – малоновий диальдегід 

НС – нестабільна стенокардія 

ОМТ – оптимальна медикаментозна терапія 

ОТ – обвід талії 
ОС – обвід стегон 

ПАТ – пульсовий артеріальний тиск 

ПОЛ – перекисне окиснення ліпідів 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СН – серцева недостатність 

СПЛС – ступінь порушення локальної скоротливості 
СРП – С-реактивний протеїн 

ТГ – тригліцериди 

ФВ – фракція викиду 

ФГ – фібриноген 

ХС ЛПВГ – холестерин ліпопротеїнів високої густини 

ХС ЛПДНГ – холестерин ліпопротеїнів дуже низької густини  
ХС ЛПНГ – холестерин ліпопротеїнів низької густини 

ЦД – цукровий діабет 

ЦП – церулоплазмін 

НвА1с – глікозильований гемоглобін А1с 

СІ – довірчий інтервал 

eNOS – ендотеліальна NO-синтаза 

GRACE – (global registry of acute coronary events) глобальний
 реєстр гострих коронарних подій 

UI – ulceration index (індекс виразкування) 
OR – (odds ratio) відношення шансів 

TGF-β2 – трасформуючий фактор росту                                            


